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 webercolor evolution Käyttövalmis saumalaasti
•   Valmis käytettäväksi
• Helppo asentaa
• Tasainen väri
• Homesuojattu 

Kuvaus 
Valmis polynmeeripohjainen saumalaasti keraamisten laatto-
jen saumauksiin.     

Käyttökohteet 
Soveltuu käytettäväksi kotitalouksien saumauksiin sekä rasi-
tuksiltaan niihin rinnastettavissa kohteissa: 
• Seinät ja lattiat sisätiloissa 
• Kodin märkätilat 

Alusta 
• Saumoista poistetaan ylimääräinen laasti ja irtoava aines. 
Sauman syvyyden tulee olla vähintään 3 mm. 
• Noudata kiinnityslaastin ohjeita saumausajankohtaan liit-
tyen. Odotusaika vähintään 24 h. 
• Saumojen tulee olla puhtaat ja kuivat. 
• Huokoisilla tai kiillotetuilla laatoilla sekä luonnonkivellä ja 
lasimosaiikilla suositellaan koesaumauksen tekoa. 
• Tarvittaessa suojaa laatat ennen saumausta.     

Rajoitukset 
• Ei sovellu ulkotiloihin, altaisiin eikä jatkuvasti veden alla ole-

viin rakenteisiin
• Ei sovellu kohteisiin, joissa saumaukselta vaaditaan korkeaa 

mekaanista lujuutta tai kemikaalien kestoa 

Huomioi ennen käyttöä 
• Saumojen on täytyttävä kokonaan saumalaastista. 
• Puhdistukseen ei saa käyttää vahvoja happoja tai muita 
vahvoja pesuaineita.  
• Noudata annettuja ohjeita kuivumisaikojen suhteen. 
• Tuotteeseen ei saa lisätä vettä. 
• Mikäli laatoituksen pinnalle jää saumalaastihuntu, voidaan se 
poistaa seuraavana päivänä weberklinepox –puhdistusaineel-
la. Puhdistusainetta ei saa jättää saumoihin.             

Työohjeet 
• Sekoita tuote kevyesti esim kauhalla, jotta mahdollisesti poh-
jalle erottunut materiaali saadaan sekoittumaan tuotteeseen.  
• Käytä asennukseen epoksisaumalastaa. 
• Levitä laasti vinosti yli saumojen. Saumojen tulee täyttyä 
laastista kokonaan.  

• Puhdistuksen helpottamiseksi, poista ylimääräinen sauma-
laasti laattojen pinnalta mahdollisimman huolellisesti. 
• Puhdistus tulee tehdä välittömästi asennuksen jälkeen. Asen-
na korkeintaan 2 m² kerrallaan. Isoja alueita saumattaessa on 
asennus ja pesutyö syytä tehdä kahden asentajan voimin. 
• Pesuvaiheessa käytetään minimaalisesti vettä 
• Mitä kuivempi pesusieni on, sitä helpompaa on alueen puh-
distus. 
• Laatoitus on puhdistettava täysin puhtaaksi sauman 
asennusvaiheessa.                 

Turvallisuus 
• Käytä suojakäsineitä ja suojavaatetusta.  
• Ennen käyttöä tutustu tuotteen käyttöturvallisuustiedottee-
seen osoitteessa www.fi.weber                 

Vastuuvapauslauseke 
Tuotteen käyttöön liittyvät rajoitukset: katso tarkemmat tiedot 
Weberin suunnittelu- ja työohjeista sekä toimitusehdoista.

Nimikkeet  

Tuotekoodi Nimi Pituus Leveys Korkeus Tilavuus Paino Lavalla GTIN

1024454 webercolor evolution Anthracite 3kg 190 mm 190 mm 130 mm 4,693 dm³ 3 kg 120 5609656144257

1024453 webercolor evolution Black 3kg 190 mm 190 mm 130 mm 4,693 dm³ 3 kg 120 5609656144264

1024475 webercolor evolution Cement 3kg 190 mm 190 mm 130 mm 4,693 dm³ 3 kg 120 5609656144240

1024476 webercolor evolution White 3kg 190 mm 190 mm 130 mm 4,693 dm³ 3 kg 120 5609656144226

Tuotekuvaus
Menekki • Menekki noin 1 kg/m² käytettäessä 10x10 cm 

laattaa ja 3 mm saumaa. 
• Menekki noin 0,4 kg/m² käytettäessä 60x60 cm 
laattaa ja 6 mm saumaa.

Suositeltava kerrospaksuus Sauman leveys: 2-10 mm. Sauman syvyys: > 3 
mm.

Käyttölämpötila Asennuslämpötila: + 5°C ... 30°C

Kovettumisaika: 
Kävelykelpoisuus

> 24 h

Kovettumisaika: Normaali 
käyttö

> 7 vrk

Kulutuskestävyys ≤ 250 mm³

pH 8,5

Tiheys Pastan tiheys: 1,6 g / cm³

Viskositeetti 200,000 m.Pa.s

Värisävy White, Cement, Anthracite, Black

Varastointiolosuhteet Säilyy avaamattomassa pakkauksessa 12 kk 
valmistuspäivämäärästä varastoituna kuivassa ja 
viileässä tilassa. Ei saa jäätyä!

Pakkaus 3 kg:n purkki

GTIN-koodit 5609656144226 (White) 
5609656144240 (Cement) 
5609656144257 (Anthracite) 
5609656144264 (Black)

Tuotehyväksynnät EC1+


