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TUOTEKUVAUS 
Valmiiksi sekoitettu Kalkkiroiskelaasti CL90 sisältää ilmakovettuvaa kalkkia, kuivattua hyvin lajiteltua 
luonnonhiekkaa ja pyöreää luonnonkiveä. Saatavana kahdessa eri karkeudessa 0–5 mm ja 0–8 mm. 
KÄYTTÖ 
Pohjana olevan karkean rappauksen on oltava vähintään 5 päivää kuivunut ja pinnalla on oltava 
karkea. (esim. tarvittaessa käsitelty piikkihiertimellä). Ei käsitettävät pinnat ja alueet on suojattava 
hyvin. 
Tuote sisältää kalsiumhydroksidia (kalkkia), joka ärsyttää ihoa ja silmiä. Käytä siksi aina suojalaseja 
ja suojakäsineitä, kun työskentelet tuotteen kanssa. 
Sekoita hyvin myllyssä vähintään 20 minuuttia. Taso- tai pakkosekoittimessa, sekä tehokkaalla 
vispiläkoneella sekoitusaika voi olla vähän lyhyempi, kuitenkin vähintään 15 minuuttia. Lisää vettä 
tarpeen mukaan, mutta kaikissa sekoituserissä tulee käyttää aina samaa vesimäärää. Pidempi 
sekoitusaika parantaa työstettävyyttä. 
Kastele imukykyinen pinta aina ennen työn aloittamista. Voimakas tai epätasainen imu alustassa 
lisää halkeiluriskiä ja heikentää laastin kykyä sitoutua kunnolla. 
Levitä roiskelaasti käsin. Työ on organisoitava hyvin, että vältytään työrajojen muodostumiselta. 
Levitä roiskelaasti ylhäältä alaspäin, ilman taukoja, niin että se rajoittuu luonnollisiin kohtiin, kuten 
kulmiin ja nurkkiin. Muista riittävä sekoitusaika saadaksesi parhaan lopputuloksen. 
Laastin on annettava kuivua hitaasti ja suojattava nopealta kuivumiselta ja sään vaikutuksilla 
peittämällä se, tai käytettävä huputettuja telineitä.  
Jälkikostutusta vähintään viikon ajan riippuen olosuhteista ja alustan imusta. 
Laasti tulee suojata alle + 5 °C lämpötiloilta koko kovettumisen ajan. Vältä siksi työskentelyä aikaisin 
keväällä ja myöhään syksyllä, jos pakkasetonta kovettumista ei voida varmistaa. 
Suojaa säkit kosteudelta ja säilytä niitä kuormalavoilla erillään alustasta.  
Säilyvyys avaamattomassa pakkauksessa valmistuspäivästä:  
25 kg:n muovipussi 18 kuukautta ja 1200 kg:n suursäkki 12 kuukautta. 
TUOTETIEDOT 
Tehdassekoitettu kalkkilaasti CL90 on Ilmakovettuva kalkkilaasti, joka on valmistettu EN-998:n 
mukaisesti. Sideaine on puhdasta ilmakovettuvaa kalkkia, joka on standardin EN 459-1 mukaisesti 
CL90, mikä tarkoittaa yli 90 % luonnollista kalsiumhydroksidipitoisuutta. 
Kalkkilaasti CL90 saavuttaa erittäin hyvän tarttuvuuden, elastisuuden ja kosteuden läpäisevyyden, 
mikä tekee laastista erittäin sopivan perinteisten ja historiallisten rakennusten kunnossapitoon ja 
entisöintiin.  
Laastissa on runsaasti kalkkia, mikä takaa parhaan mahdollisen tarttuvuuden alustaan. 



Kalkkiroiskelaasti CL90 

 

 

 
Tuotteiden ostajille ja käyttäjille antamamme käyttötekniset suositukset perustuvat kokemuksiimme, ja ne vastaavat nykyistä tieteen ja 
käytännön tietämystä. Ne eivät ole sitovia, eivätkä ne luo sopimusoikeudellista suhdetta, eivätkä kauppasopimuksen sivuvelvoitteita. Ne 
eivät vapauta ostajaa tarkistamasta itse tuotteidemme soveltuvuutta aikomaansa käyttötarkoitukseen. Rakennustekniikan yleisiä sääntöjä 
on noudatettava. Pidätämme itsellämme oikeuden teknistä kehitystä vastaaviin muutoksiin ja parannuksiin tuotteessa tai sen käytössä. 
Näiden teknisten tietojen julkaiseminen kumoaa aiemmat versiot. Ajankohtaisin tieto on internet-sivuillamme. 
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OHJEELLINEN KULUTUS 
Noin 15 kg/m2. 
TEHDASSEKOITETUT 
Valmiit kalkkiroiskelaastit, karkeudet 0–5 mm ja 0–8 mm. Käyttölämpötila +5 °C - +25 °C. 
Saatavan myös valmiiksi sävytettynä, ota yhteyttä värimallin saamiseksi. 
HUOMIOITAVA 
Tuote sisältää kalsiumhydroksidia (kalkkia), joka ärsyttää ihoa ja silmiä. Käytä siksi aina suojalaseja 
ja käsineitä, kun työskentelet tuotteen kanssa. 
Valmistuksen aikana on käytettävä sopivaa hengityssuojainta tai huolehdittava erittäin hyvästä 
tuuletuksesta, jotta vältetään pölyn hengittäminen. Katso lisätietoja käyttöturvallisuustiedotteesta. 
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