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Tekninen tiedote GLP-Tasoituslaasti

Koostumus:
Sekoitus korkean tarttuvuuden hartseja, valitun raekoon kvartsi jauhetta, kalkkia,
fluidifiointiaineita.

Levityspinnat:
Kaikki kaakeloidut pinnat, keraamisia, kivitavaraa tai marmoria. Tartunta erittäin 
hyvä myös lasiin.

Väri: Vaalean harmaa.

Ulkomuoto: Jauhe.

Vesimäärä: 170 g vettä/1 kg jauhetta.

Kulutus:
600/900g per neliömetri. Riippuen levityspinnan karheudesta ja saumojen
leveydestä/syvyydestä.

Pakkaus: 20 kg nettopaino. Polyeteenipakkaus.

Turvatoimet:
Käytä hengityssuojainta ja suojalaseja sekoittaessasi. 
Pidä poissa lasten ulottuvilta.

Hävittäminen:
Tuote on hävitettävä voimassa olevien määräysten mukaisesti. Kuivunut jäte on 
sekajätettä. Tyhjät astiat on toimitettava kierrätykseen.

VOC-luokitus:
Kuten Dir 2004 / Kuten Dir 2004/427 EY, Cat.A / c: Stukko mineraalilaastit ulkopin-
noille. Raja-arvo EU:lle 75g./l. (2007) 40g/l. (2010). 
Tämä tuote sisältää 0 g/l VOC.

Levitys: Rst-teräslastalla / Teräslastalla.

Kuivumisaika:
Kosketuskuiva 2-3  tuntia, kuiva 4-6 tuntia 20°C:ssa, riipuen ilmankosteudesta ja 
ilmanvaihdosta.

Päällystettävissä: Aikaisintaan 5 tuntia 20°C:ssa.

Käyttölämpötila: Vähintään + 7°C ja enintään + 30°C.

Ominaispaino: 1560 ± 30 (gr/l)

Viskositeetti: 200 000 ± 25 000 CPS 20 °C:ssa (valkoinen)

GLP - Tasoituslaasti
kutistumaton tasoite laattapinnoille
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Tekninen tiedote GLP-Tasoituslaasti

pH: 8,5 ± 0,20, kolmenkymmenpäivän jälkeen.

Höyrynläpäisevyys: gr /m² x 24 h = 30 ± 0,5 (ASTM STANDARDI).

Pinnoite: Paksuus 0,8 ÷ 1,2 mm

Syttyvyys: Ei palava.

Varastointi:
Vähintään 24 kuukautta. Tuote säilyttää ominaisuutensa paremmin suojattuna läm-
möltä ja kosteudelta.

Huomautuksia:
Jos tuotetta käytetään hyvin laimennettuna, on suositeltavaa säilyttää se hyvin 
sekoitettuna välttää sedimentaatiota.

Käyttö:

Täyteainetta voidaan levittää mille tahansa pysty- ja vaakasuoralle pinnalle, kunhan 
siinä ei ole rasvaa, likaa tai irrotusmateriaaleja, kuten silikonia. Laattoja ei tarvitse 
hioa, koska materiaali on suunniteltu tarttumaan mihin tahansa sileään pintaan. 
Hionta on kuitenkin tarpeen, kun laattoja ei ole levitetty tasaisesti ja jotkut reunat 
tulevat ulos pinnasta. Sekoita jauhe veteen ja levitä ohut kerros laattojen päälle 
liipalla ja metallilastalla. Sekoitettu materiaali säilyy työstettävänä useita tunteja - 
6 tuntia 20 °C:ssa - edellyttäen, että se varastoidaan suljetuissa astioissa. 
Jos alustassa on suuria heittoja on oikaisu helpompi tehdä kahtena kerroksena ja 
huomio, että menekki saattaa kaksikertaistua tällaisilla alueilla.
Anna kuivua mielellään yö yli, jos mahdollista, ennen jatkokäsittelyjä.

Tämä esite vastaa aikaisempaa kokemustamme. Tietojen tarkoituksena on tarjota teknistä apua jälleenmyyjille ja käyttäjille. Tämä ei oikeuta oikeudellista vaatimusta, 
eikä se johda mihinkään velvoitteeseen tai vastuuseen. Ne eivät korvaa tuotteen ja alustan sopivuuden tarkistamista, joka käyttäjän on tehtävä kussakin yksittäisessä 
tapauksessa. Tämä tietolomake menettää voimassaolonsa uuden painoksen tai tuotteen muutoksen yhteydessä.

Valmista: Stucco Italiano Srl, Italia

Maantuonti ja myynti: Kivira Oy
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Vaara

H315 Ärsyttää ihoa.
H318 Vaurioittaa vakavasti silmiä.
H335 Saattaa aiheuttaa hengitysteiden ärsytystä.
P102 Säilytä lasten ulottumattomissa.
P261 Vältä pölyn hengittämistä.
P280 Käytä suojakäsineitä/suojavaatetusta/silmiensuojainta/
kasvonsuojainta.
P305+P351+P338 JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: 
Huuhdo huolellisesti vedellä usean minuutin ajan. 
Poista piilolinssit, jos sen voi tehdä helposti. Jatkahuuhtomista.
P315 Hakeudu välittömästi lääkäriin.
P302+P352 JOS KEMIKAALIA JOUTUU IHOLLE: 
Pese runsaalla vedellä.
P332+P313 Jos ilmenee ihoärsytystä: Hakeudu lääkäriin.
P304+P340 JOS KEMIKAALIA ON HENGITETTY: 
Siirrä henkilö raittiiseen ilmaan ja pidä lepoasennossa, jossa on 
helppo hengittää.
P501 Sisältö / astia hävitettävä hyväksytyn jätehuollon tai 
keräyspisteen kautta.
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