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Kiilto Lattiasaumalaasti

Nopea saumalaasti klinkkerilaattojen ja kiven
saumaukseen. Myös ulos. Sauman leveys
2–12 mm. Sementtisideaineinen.

helposti levitettävä ja nopeasti pestävä
erikoissaumalaasti lattian saumaukseen

•

kovaa kulutusta kestävä, saumaleveys 2–12 mm•
klinkkerilaattojen ja kiven saumaukseen sisällä ja ulkona•
sementtisideaineinen, 7 värisävyä•
erittäin riittoisa, 0,5–1,5 kg/m² sauman ja laatan koosta
riippuen

•

KÄYTTÖALUE
Kiilto Lattiasaumalaasti on erityisesti ammattikäyttöön kehitetty, nopeasti
kovettuva, M1-luokiteltu saumalaasti klinkkerilaattojen ja kiven saumaukseen
lattioissa. Kiilto Lattiasaumalaasti on tarkoitettu saumanleveyksille 2–12 mm,
sauman syvyyden on oltava vähintään 3 mm. Saumaus voidaan aloittaa 5 h–3
vrk:n kuluttua laatoituksesta (kiinnityslaastista, alustasta ja olosuhteista
riippuen).

KÄYTTÖOHJE
Sekoitus: Kiilto Lattiasaumalaasti-jauhe sekoitetaan koneellisesti puhtaaseen,
viileään veteen ja annetaan liueta 1–2 min., jonka jälkeen suoritetaan uusi
sekoitus. Sekoitettu laasti on käytettävä 20–30 minuutin kuluessa. Saumaus:
Saumalaasti levitetään kumilastalla vinosti yli saumojen voimakkaasti painaen
saumat täyteen. Annetaan saumojen kuivua, kunnes laasti ei enää tartu
sormeen (tavallisesti 15–30 min.), jonka jälkeen suoritetaan puhdistus kostealla
sienellä. Kuivumisaika on riippuvainen laatasta, alustasta, sauman koosta ja
olosuhteista. Liian aikainen pesu tai runsas vedenkäyttö voivat aiheuttaa
saumaan värieroja. Pesuvettä on vaihdettava riittävän usein, jolloin saadaan
tasaisempi sauma ja vähennetään kalkkisaostumien muodostumista. Sauman
kuivuttua tehdään loppupuhdistus kuivalla rievulla tai trasselilla.
Loppupuhdistuksen jälkeen sauma tulee jälkikastella puhtaalla vedellä 1–3
kertaa ensimmäisen vuorokauden aikana, jotta sauma saavuttaa riittävän
lujuuden. Nurkkien ja läpivientien saumauksiin käytetään Kiilto
Saniteettisilikonia. Huom! Lasittamattomat laatat on hyvä kostuttaa ennen
saumausta. Huokoisilla laatoilla on saumalastin puhdistettavuus laatan pinnalta
testattava etukäteen. Vältä saumalaastivärisävyjä, jotka poikkeavat oleellisesti
itse laatoituksen väristä. Vuolukivien ja muiden huokoisten materiaalien
saumauksessa tulee huomioida laatan valmistajan ohjeet. Laasti ei sovellu
kohteisiin, jotka ovat jatkuvasti veden alla (esim. uima-altaat).

Esimerkkejä laastin menekistä (materiaalihukkaa ei ole huomioitu):

laatan koko sauman leveys sauman syvyys menekki

10 cm x 10 cm 3 mm n. 0,5 kg/m25 mm

30 cm x 30 cm 3 mm n. 0,4 kg/m28 mm

LISÄTIETOJA
Tässä tuote-esitteessä annetut tiedot perustuvat suorittamiimme testeihin sekä
käytännön kokemukseemme.  Annetut tekniset arvot on määritetty

≤ 1000 mm3 (EN 13888)KULUTUSKESTO

≤ 3 mm/mKUTISTUMA

suositus: +18–20 °C, alin käyttölämpötila +5 °CKÄYTTÖLÄMPÖTILA

0,3 mmMAX. RAEKOKO

syklityksen jälkeen puristuslujuus ≥ 15 MPa,
taivutuslujuus ≥ 2,5 MPa (EN 13888)

PAKKASENKESTÄVYYS

≥ 15 MPa (EN 13888)PURISTUSLUJUUS

tyypillisesti 0,5–1,5 kg/m² laatan ja sauman koosta
riippuen

RIITTOISUUS

saumanleveys 2–12 mm, sauman syvyyden on
oltava vähintään 3 mm

SAUMAN KOKO

10 paino-osaa laastijauhetta ja 2,3–2,5 paino-osaa
puhdasta vettä

SEKOITUSSUHDE

≥ 2,5 MPa (EN 13888)TARTUNTALUJUUS

sideaineet: polymeeri ja sementti, runkoaineet:
kalkkikivi ja kvartsi

TYYPPI/SIDEAINE

veden lisäyksestä n. 20–30 minTYÖSKENTELYAIKA

<2 g/30 min, <5 g/240 min (EN 13888)VEDENIMUKYKY

7 väriäVÄRIT

3kg, 10 kg muoviastiat ja 20 kg säkkiPAKKAUSKOOT

Avaamattomissa pakkauksissa laastijauheen
varastoimisaika kuivissa tiloissa säkeissä enintään 9
kuukautta, muoviastioissa enintään 15 kuukautta
valmistuspäivämäärästä

VARASTOINTI
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vakioiduissa olosuhteissa. Mikäli paikalliset olosuhteet poikkeavat niistä,
vaikuttaa se saavutettaviin arvoihin ja tuotteen toimivuuteen. Lopputulokseen
vaikuttaa merkittävästi myös työn suoritustapa. Kiilto Oy vastaa siitä, että
tuotteen laatu on laatujärjestelmämme mukainen. Emme voi vaikuttaa työn
asialliseen suorittamiseen ja vallitseviin olosuhteisiin, emmekä näin ollen voi
vastata lopputuloksesta. Tuotteen oikea käyttö edellyttää tutustumista
työohjeeseen ja mahdolliseen menetelmäoppaaseen.

YMPÄRISTÖ JA TURVALLISUUS
Vältä tarpeetonta ihokosketusta ja altistumista tuoreen tuotteen kanssa, käytä
suojakäsineitä. Tutustu tuotteen käyttöturvallisuustiedotteeseen. Tuotteen ja
pakkauksen hävityksestä lisää nettisivuillamme.
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