
 

 
 

 

Tekninen esite – Betosan Sanofix F 

TEKNINEN ESITE  

 

1. TUOTEKUVAUS  

 
Betosan Sanofix F on huokoinen, vettähylkivä laasti, jota 
käytetään viimeistelylaastina Sanofix H sarjan lastien 
pinnassa. Laasti täyttää WTA 2-9-04/D standardin 
vaatimukset. Soveltuu sisä- ja ulkopuoliseen korjaamiseen. 
 
2. KÄYTTÖKOHTEET 
 
 Huokoistettu viimeistelylaasti sanofix H sarjan 
suolankeruulaastien pintaan.. 
 
3. EDUT 

• WTA hyväksytty 
• Diffuusioavoin 
• Soveltuu maalausalustaksi esim. Keim silikaattimaaleille 

 

4. TESTITULOKSIA  

Ominaisuus Testitulos H1-H4 
Palokäyttäytyminen A1 

Puristuslujuus NPD 
Vedenimeytyminen 24 h 

(kg/m2) 
NPD 

 
Vetolujuus (N/mm2) NPD 

Vedenimeytyminen (mm) < 5 

 
5. OMINAISUUDET 

menekki 1kg /mm /m2 

raekoko 0 – 0.7 mm 

Väri valkoinen 
Vesimäärä (l) 11 – 12,5 L  

Tiheys* <1400 
Huokoisuus >45 % 

*kovettunut laasti 

 

 

 

 

6. ASENNUS  

Alle jäävän laastikerroksen tulee olla hyvin jälkihoidettu, 
pinnan tasaisuudeltaan kohteeseen riittävä, sekä riittävän 
karhea mekaanisen tartunnan varmistamiseksi ennen 
Sanofix F laastin asennusta. Alusta tulee kostuttaa ennen 
Sanofix F laastin asennusta. 

7. LAASTIN VALMISTUS  

Sanofix F laasti voidaan sekoittaa pienissä erissä 
laastisekoittimella tai suuremmissa erissä laasti tai 
betonisekoittimissa. Suurempien erien sekoitusajan tulisi 
olla 5 - 10 min riippuen sekoittimien kierrosnopeudesta. 
Laastin koostumusta voidaan säätää halutunlaiseksi 
vesimäärää muuttamalla, kuitenkin on pitäydyttävä 
taulukossa ilmoitetuissa arvoissa. 

Avoin aika 
20°C lämpötilassa noin 60 min. 
 
Asennuslämpötila 
Asennuksen aikana alustan ja ympäröivän ilman tulisi olla 
+5°C - +30°C välillä. 
 
8. LAASTIN ASENNUS 

Tuote tulee asentaa joko käsin rappaamalla. 
Kerrosvahvuuden tulisi olla max 2 mm yhdellä kerroksella. 
Suuremmat kerrosvahvuudet voivat johtaa laastipinnan 
kutistumiseen ja halkeiluun. 

Laastipinnat tulee suojata suoralta auringonvalolta ja 
tuulelta liian nopean kuivumisen ehkäisemiseksi. Kuivissa 
olosuhteissa tulee laastipinta kostuttaa ennen seuraavan 
kerroksen lyömistä 

Pinta voidaan Maalata Keim Innostar, Keim Mycal-TOP tai 
Keim Ecosil-ME sisämaalein. 

 

9. PAKKAUSKOKO  

25 kg 

10. TYÖVÄLINEIDEN PUHDISTUS  

Heti käytön jälkeen vedellä. 

11. TUOTTEEN SOVELTUVUUS 

BETOSAN SANOFIX F 



 
 

 
 

Tekninen esite - Betosan Waterfix XP TH 

Tuotteen soveltuvuus kohteeseen tulee varmistaa 
kokeilemalla ennen varsinaisen työn aloittamista. 

12. TYÖSKENTELYOLOSUHTEET 

Työskentelyn aikana käsiteltävän pinnan ja ilman 
lämpötilan on oltava vähintään +5 °C ja korkeintaan +30 
°C. 

13. VARASTOINTI JA SÄLYVYYS 

Varastoituna avaamattomissa toimituspakkauksissa 
kuivassa, viileässä, tasalämpöisessä tilassa (suojattuna 
kosteudelta, sateelta ja pakkaselta) 6 kk. 

14. TYÖTURVALLISUUS  

Silmät ja iho on suojattava roiskeilta. Tuotteet on pidettävä 
poissa lasten ulottuvilta. Käyttöturvallisuustiedotteen 
lähetämme pyynnöstä erikseen. 

15. HÄVITTÄMINEN 

EU jäterekisteri: 185/2001 

16. NEUVONTA 

Tuoteselosteen tiedot ovat yleisluonteisia. Lisätietoja 
tuotteesta antaa maahantuoja:  

Insinööritoimisto Sulin Oy 
Puhelin 09 3505 700  
myyntipalvelut@sulinoy.fi 
www.sulinoy.fi 

17. Vastuu 

Koska olosuhteet eri ajankohtina ja eri paikoin vaihtelevat, 
emmekä voi valvoa esimerkiksi työsuoritusta, rajoittuu 
vastuumme korkeintaan toimitetun tuotteen laatuun. 
Maahantuojan vastuu rajoittuu enintään tuotteen 
ostoarvoon. 

 


