KIILTO SAUMALAASTI
Sementtiperustainen laasti kaakeli- ja
klinkkerilaattojen saumaukseen seiniin
ja lattioihin
KÄYTTÖALA

Kiilto Saumalaasti on vähäpäästöinen M1-luokiteltu saumalaasti laattojen,
kaakelin ja klinkkerin sekä muiden keraamisten materiaalien saumaukseen.
Sauman leveys 2-6 mm. Saumaus voidaan aloittaa 5 h - 3 vrk:n kuluttua
laatoituksesta kiinnityslaastista ja alustasta riippuen.

OMINAISUUDET

-

täyttää rakennusmateriaalien M1 päästöluokituksen ja standardin
EN 13888:2009 luokan CG 2 WA vaatimukset
pitkä työskentelyaika
pakkasenkestävä
lämmön- ja vedenkestävä
palamaton
ei sovellu kohteisiin, jotka ovat jatkuvasti veden alla (esim. uima-altaat)
useita värejä, joita voidaan myös sekoittaa keskenään

TEKNISET TIEDOT

Tyyppi
Raekoko

muovi-sementti-kalkkikiviperustainen jauhe
max. 0,2 mm

RIITTOISUUS

0,5 - 1,5 kg / m² sauman koosta riippuen.

SEKOITUSSUHDE

10 paino-osaa laastijauhetta / 3,0 - 3,2 paino-osaa puhdasta vettä (tarkista
sekoitussuhde pakkauksesta).

TYÖSKENTELYAIKA

Käyttöaika veden lisäyksestä 2-3 tuntia.

SUOSITELTAVAT
KÄYTTÖOLOSUHTEET

Huoneen ja alustan lämpötila
Alustan kosteus - betoni

+18 ... 20°C
< 90% RH

Saumattaessa on alustan, laastin ja laattojen lämpötila oltava yli +5°C.
Lattialämmitys on kytkettävä pois n. 1 vrk ennen laatoitusta ja se voidaan kytkeä
uudelleen päälle noin 1 viikko laatoituksen jälkeen. Saumauksen on annettava
kuivua vähintään 1 vuorokausi ennen tilan käyttöön ottoa.
KÄYTTÖOHJE

Sekoitus: 10 kg Kiilto Saumalaastia sekoitetaan koneellisesti 3,0 - 3,2 litraan
puhdasta, viileää vettä ja annetaan liueta 10 - 15 min., jonka jälkeen suoritetaan
uusi sekoitus. Sekoitettu laasti on käytettävä 2-3 tunnin 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. Vältä runsasta vedenkäyttöä, jotta sauman väriaine ei huuhtoudu pois.
Puhdistuksen yhteydessä saumat on helppo muotoilla ja tiivistää esim. puutikulla.
Sauman kuivuttua tehdään loppupuhdistus kuivalla rievulla tai trasselilla.
Loppupuhdistuksen jälkeen sauma tulee jälkikastella puhtaalla vedellä (esim.
sumuttamalla) 1-3 kertaa ensimmäisen vuorokauden aikana. Liikuntasaumat,
eritavalla liikkuvien rakennusosien rajakohdat (esim. nurkat ja läpiviennit) samoin
kuin laatoituksen sekä muiden pintamateriaalien väliset saumat saumataan
joustavalla Kiilto Saniteettisilikonilla.
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.
./..

Matalilla ja kapeilla saumoilla (lasimosaiikki tai ns. valesaumallinen seinälaatta)
voidaan Kiilto Saumalaastia käyttää Kiilto Saumavahvisteella vahvistettuna,
kunhan sauman leveys ja syvyys ovat vähintään 1 mm. Sauman sävyksi on
valittava vaalea sävy, sillä tummilla sävyillä erisyvyiset saumat voivat erottua
toisistaan. Valesaumallisia lattialaattoja ei suositella saumattavaksi, koska
suurempi kulutus voi irrottaa laastin matalasta saumasta. Tarkemmat ohjeet
löytyvät osoitteesta www.kiilto.com.
PAKKAUS

1, 3 ja 10 kg:n muoviastiat sekä 20 kg:n säkki

KÄYTTÖ- JA
YMPÄRISTÖTURVALLISUUS

Tuore massa on emäksistä ja ärsyttää ihoa ja limakalvoja. Vältä tarpeetonta
ihokosketusta. Sekoitustyövaiheessa suositellaan hengityssuojaimen käyttöä.
Yksityiskohtaiset turvallisuusohjeet ovat käyttöturvallisuustiedotteessa.

VARASTOINTI

Laastijauheen varastoimisaika kuivissa tiloissa säkeissä enintään 1 vuosi ja
muoviastioissa 2 vuotta.

LISÄTIETOJA

Suosituksemme perustuvat suorittamiimme kokeisiin sekä parhaisiin tietoihimme.
Emme kuitenkaan voi vaikuttaa laatoituksen asialliseen suorittamiseen ja
paikallisiin olosuhteisiin emmekä näin ollen voi niistä myöskään vastata.
Värimallien valmistustekniikasta johtuen niiden ja valmiin sauman välillä voi
esiintyä vähäisiä värieroja. Saman tilan laatoituksen saumaukseen tulee käyttää
vain yhdestä valmistuserästä olevaa laastia.
Tarkista painetun tai tulostetun esitteen ajankohtaisuus teknisestä
neuvonnastamme, puh. 0207 710 100 tai Kiilto Tuoteneuvonnalta,
puh. 0207 710 200, e-mail: kiilto.tuoteneuvonta@kiilto.com tai
www.kiilto.com
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