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Korjaus- ja tasoituslaasti

Käyttökohteet
Pienten paikallisten pintavaurioiden tai kolojen korjaus ja paikkaus 
betonialustoilla sekä pysty- että vaakapinnoilla. Esimerkkejä käyttö-
kohteista: betonisokkelit, -portaat, -pilarit.

Alusta
Betonipinnat puhdistetaan huolellisesti. Vaurioitunut betoni tai 
pinnoite poistetaan. Paljastuneet teräkset suojataan esim. korroo-
siosuojamaalilla. Juuri ennen työn aloitusta suoritetaan alustan 
kostutus. Työ voidaan aloittaa, kun vesi on kokonaan imey-
tynyt rakenteeseen. Pinnan on oltava "mattakostea" levitystyötä 
aloitettaessa.

Sekoitus
Pussillinen (5 kg) laastia sekoitetaan n. 0,8 litraan puhdasta vettä. 
Sekoitus tapahtuu esim. porakonevispilällä tai pienet määrät 
voidaan sekoittaa myös huolellisesti käsin (esim. lasta tai kauha). 
Laastia sekoitetaan n. 5 minuuttia, kunnes syntyy tasalaatuinen 
jäykähkö massa, jonka annetaan seistä n. 10 min. Valmis laasti säilyy 
käyttökelpoisena n. 45 min. Hengityssuojainta tulee käyttää sekoi-
tuksen aikana ja suojakäsineitä kaikissa työvaiheissa.

Työohjeet
Alin käyttölämpötila +5 °C. Laasti levitetään muurauskauhalla tai 
lastalla. Pinta voidaan hiertää, tasata sileäksi tai siihen voidaan 
harjata haluttu struktuuri.

Korjausta jälkihoidetaan sumuttamalla vettä heti jäykistymisen 
alettua, yleensä 2-3 h sekoituksen jälkeen. Vesisumutusta tulee 
jatkaa 2-5 vrk vähintään kerran päivässä. Jälkihoidon tehostami-
seksi korjaus voidaan suojata muovipeitteellä.

Pinnoitus
Tuotteen kuivuttua se voidaan maalata soveltuvalla betoni- tai 
julkisivumaalilla.

weber OutdoorRepair

TUOTEKUVAUS

Menekki n. 2 kg/m²/mm

Suositeltava kerrospaksuus
3-20 mm ylitasoituksessa ja 
kolojen täytössä 50 mm asti

Vedentarve n. 0,8 l/5 kg

Valmista massaa n. 3,4 l/5 kg

Käyttöaika n. 45 min

Sideaine
CEM II A 42,5 R, nopeasti 
kovettuva portlandsementti ja 
polymeeri

Runkoaine
Luonnonhiekka ja kalkkikivi 
0-1,2 mm

Lisäaine
Työstettävyyttä, tartuntaa sekä 
tiiveyttä parantavia lisäaineita

Tartuntalujuus 28 vrk > 1,0 MPa (EN 1542)

Puristuslujuus 28 vrk > 15 MPa (EN 12190)

Paloluokka A2 (EN 13501-1)

Pakkasenkestävyys Kyllä, soveltuu ulkokäyttöön

Säilyvyysaika
n. 24 kk valmistuspäivämäärästä 
(avaamaton pakkaus, kuiva tila)

Pakkaus
5 kg:n muovipussi. 
15 kg:n muovisäkki.

Tuotehyväksynnät CE

Sementtipohjainen betoninharmaa korjauslaasti 
seinä- ja lattiapinnoille sisä- ja ulkotiloissa.

• Erinomainen tartunta

• Helppo levittää

• Pakkasenkestävä

• Betoninvärinen
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