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TEKNINEN ESITE  

 
1. TUOTEKUVAUS  

 

Käyttövalmis, silikaattipohjainen kevyttasoite 

mineraalisille alustoille. Tuote soveltuu sisä- ja 

ulkokäyttöön. 

 

2. KÄYTTÖKOHTEET 

 

Laajat laasti- ja betonipintojen täytöt ja 

tasoitukset. Soveltuu maalaus- ja 

laastitusalustaksi ennen silikaattimaalin tai – 

laastin asennusta. 

 

3. TUOTTEEN OMINAISUUDET 

- Erinomainen täyttökyky 

- Ruiskutettavissa 

- Silikaattipohjainen 

- Helppo työstää ja muotoilla 

- Hiottavissa 

 

Materiaaliominaisuudet 

- Raekoko  0 - 0,5 mm 

- Diffuusiovastus  sd=0,08, 0,5 mm   

kerrosvahvuudella 

- Tiheys   1,7 g/cm³ 

- Kertakasvatus  0 – 3 mm 

- veden imukyky:   w = 0,7 kg / m2 * 

h0,5 

 

 

 

 

 

 

 

4. KÄYTTÖOHJEET 

Alustan esivalmistelut:  

Alustan on oltava kiinteä, kuiva ja puhdas. 

Alustassa oleva irtonainen sekä heikosti kiinni 

oleva aines tulee poistaa.  

Laastin valmistaminen: 

Tuote on käyttövalmis. Sekoitettava ennen 

käyttöä. 

 

Ohentaminen: 

Pääsääntöisesti käytetään ohentamattomana. 

Tarvittaessa voidaan ohentaa tuotteella Keim 

Spezial-Fixativ. 

 

Laastin levittäminen: 

Lastalla tai ruiskutettavissa.  

Laastipinnan viimeisteleminen: 

Pinta viimeistellään haluttuun muotoon 

teräslastalla.  

Vahvikekankaan käyttäminen: 

Käytettäessä vahvikekangasta, levitä noin 2 

mm kerros tasoitetta, asenna vahvikekangas 

kuivan telan tai lastan avulla tasoitteeseen, 

tasoita pinta. Kun ensimmäinen kerros on 

kovettunut, levitä toinen kerros lastalla. 

Kokonaiskerrospaksuus ei saa ylittää 4 mm. 

Kuivumisaika:  

Kuivumisaika riippuu kerrospaksuudesta, 

lämpötilasta sekä ilmankosteudesta. Ohuilla 

kerrospaksuuksilla kuivassa säässä 1 vrk. 

Paksummilla kerroksilla, kosteassa säässä useita 

vuorokausia.  

Ainekulutus: 

Noin 1,7 kg/m2/mm. 

Toimituspakkaus:  

Pakkauskoko 5 ja 25 kg. 
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5. TYÖVÄLINEIDEN PUHDISTUS  

Heti käytön jälkeen vedellä. 

6. TUOTTEEN SOVELTUVUUS 

Tuotteen soveltuvuus kohteeseen tulee 

varmistaa kokeilemalla ennen varsinaisen työn 

aloittamista. 

7. TYÖSKENTELYOLOSUHTEET 

Työskentelyn aikana käsiteltävän pinnan ja 

ilman lämpötilan on oltava vähintään +8 °C. 

Alustan suhteellisen kosteuden tulee olla 

enintään rH 80 %. Vältettävä suoraa 

auringonpaistetta ja tuulisia olosuhteita.  

8. SOVELTUVUUS MAALAUSALUSTAKSI 

KEIM Spachtel soveltuu maalausalustaksi Keim 

silikaattimaaleille. 

 

9. VARASTOINTI JA SÄLYVYYS 

Varastoituna avaamattomissa 

toimituspakkauksissa kuivassa, viileässä, 

tasalämpöisessä tilassa (suojattuna 

kosteudelta, sateelta ja pakkaselta) noin 6 

kk.  

10. TYÖTURVALLISUUS  

Silmät ja iho on suojattava roiskeilta. Tuotteet on 

pidettävä poissa lasten ulottuvilta. 

Käyttöturvallisuustiedotteen lähetämme 

pyynnöstä erikseen. 

11. HÄVITTÄMINEN 

EU jäterekisteri: 080114 

 

 

 

 

12. NEUVONTA 

Tuoteselosteen tiedot ovat yleisluonteisia. 

Lisätietoja tuotteesta antaa maahantuoja:  

Insinööritoimisto Sulin Oy 

Puhelin 09 3505 700  

myyntipalvelut@sulinoy.fi 

www.sulinoy.fi 

13. 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. 


