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vähemmän  
työvaiheita
merkittävä 
ajansäästö



Tyylikäs laatoitus vaivattomammin

Toimme Suomen markkinoille aivan ainutlaatuisen käyttö-
valmiin saumalaastin: webercolor evolution Käyttövalmis  
saumalaasti. Sen salaisuus piilee siinä, että käyttövalmii-
seen saumalaastiin ei tarvitse erikseen sekoittaa vettä 
– avaat vain pakkauksen ja alat saumata. Saumalaastin 
pesuajankohdalle ja viimeistelyyn ei myöskään tarvitse 
varata aikaa. Voit puhdistaa ja viimeistellä laatoituksen heti 
saumauksen jälkeen. Nopeaa!

Varmasti tasavärinen lopputulos

Veteen sekoitettavien saumalaastien haasteena voi olla 
tasavärisen lopputuloksen saavuttaminen. Oikeastaan 
se on ollut lähes mahdotonta. Webercolor evolution 
Käyttövalmis saumalaasti on tässä suhteessa erilainen. 
Musta on musta. Käyttö valmis saumalaasti on tasavä-
rinen eikä härmehdi. Näin valmis laatoitus on varmasti 
näyttävä, tyylikäs ja viimeistelty.

1. Käyttövalmis 
Purkki auki ja töihin! Webercolor evolution Käyttövalmis 
saumalaasti on nimensä mukaisesti heti valmis käytet-
täväksi. Näin ollen et menetä kallisarvoista aikaa sauma-
laastin esivalmisteluihin, vaan voit aloittaa työt heti. 

2. Helppo ja nopea
Saumaus ei ole koskaan ollut näin helppoa! Webercolor 
evolution Käyttövalmis saumalaasti ei vaadi lainkaan esi-
valmisteluja, ja laatoituksen puhdistus sekä viimeistely 
voidaan tehdä heti saumauksen jälkeen. Vähemmän  
työvaiheita, silti laadukas ja viimeistelty lopputulos.

3. Tasainen väri
Webercolor evolution Käyttövalmiilla saumalaastilla  
lopputulos on tasavärinen ja tyylikäs. Koska saumalaasti 
on valmiiksi sekoitettu ja valmis käytettäväksi, väri pysyy 
varmasti tasaisena eikä muutu kuivuessaan. 

4. Homesuojattu
Webercolor evolution Käyttövalmis saumalaasti on  
turvallinen ja homesuojattu. 

webercolor evolution Käyttö valmis 
saumalaasti – miksi?

Saumoista rakentaja tunnetaan 

Tärkeimmät edut
 Käyttövalmis

 Helppo ja nopea

 Tasavärinen lopputulos

  Homesuojattu
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Saumalaasti on saatavilla neljässä eri sävyssä:

Käyttökohteet

Webercolor evolution Käyttövalmis saumalaasti on valmis 
polymeeripohjainen saumalaasti keraamisten laattojen 
saumauksiin.

Soveltuu käytettäväksi sisätiloissa seinien ja lattioiden 
saumauksiin sekä kodin märkätilojen (kuten keittiön ja 
kylpy huoneen) saumauksiin. Voidaan käyttää luonnolli-
sesti myös rasitusluokaltaan näihin rinnastettavissa  
kohteissa. 

Cement Anthracite Black White 

Uskomattoman helppoa – ja nopeaa!

1. Avaa saumalaastipakkaus ja sekoita  
tuote kevyesti esimerkiksi kauhalla. Olet 
valmis aloittamaan työt.

2. Aloita saumalaastin huolellinen levitys. 

5. Pyyhi alue lopuksi sauman suuntaisilla  
pitkillä vedoilla.

4. Levitettyäsi laastia sopivalle, noin 2 m2:n 
alueelle voit saman tien aloittaa pesemisen 
pyörivin liikkein niukalla vedellä. Poista ylimää-
räinen laasti laattojen pinnalta huolellisesti.

3. Varmista, että saumat täyttyvät  
pohjaan asti.

6. Anna kuivua. Saumaväri tummuu  
vielä kuivumisen aikana. Sauman lopullinen 
lujuus saavutetaan noin 7 vrk:n jälkeen.
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Tarkemmat ohjeet ja 
ammattilaisen vinkkejä 
saumaamiseen löydät 

sivuiltamme www.
fi.weber/saumoista-

rakentaja-tunnetaan
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