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KÄYTTÖKOHTEET

Valut, joissa vaaditaan nopeaa kuivumista (4 vrk).  

Soveltuu betonirakenteiden korjaukseen, lattian  

pintavaluihin ja ym. betonivalut.

ALUSTAT

Alustan pitää olla kiinteä. Tartuntaa heikentävät aineet (rasva, 

hiontapöly jne.) on ehdottomasti poistettava ennen laastin levittä-

mistä. Erittäin kuivissa olosuhteissa alustan esikostutus varmis-

taa tartuntaa. 

SEKOITUS 

Säkillinen betonijauhetta sekoitetaan porakonevispilällä tai beto-

nimyllyllä noin 2 litraan vettä. Jauhe lisätään puhtaassa sekoitus-

astiassa olevaan puhtaaseen huoneenlämpöiseen veteen. Kun 

koko jauhemäärä on sekoitettu veteen, jatketaan sekoitusta vä-

hintään 5 minuuttia, kunnes massa on tasainen ja ilman paakkuja. 

TYÖN SUORITUS 

Tarkista alustan kunto. Kuiva alusta kostutetaan kevyesti (se ei 

saa kiiltää) hyvän tartunnan varmistamiseksi. Betoni kaadetaan 

muottiinsa ja tiivistetään. Tarvittaessa suoritetaan pinnan viimeis-

tely puuhiertimellä tai teräsliipalla. 

Valun pintaa ei saa kastella, valu peitetään tarvittaessa muovikel-

mulla liian nopean kuivumisen estämiseksi. Massan käyttöaika on 

noin 40–60 min. 

TYÖVÄLINEIDEN PESU 

Työvälineet pestään vedellä välittömästi työvaiheen päätyttyä. 

Kuivunut laasti on poistettavissa mekaanisesti. 

PINTAKÄSITTELY 

Sileäksi liipattu betonipinta voidaan maalata alkalinkestävällä 

maalilla. Betonipinta voidaan myös laatoittaa tai tasoittaa. 

HUOM! 

• Pese työkalut vedellä ennen työn aloitusta sekä sen päätyttyä.  

• Viemäriin joutunut laasti saattaa aiheuttaa viemärin tukkeu-

tumista.  

Tämä on yhteenveto tuotteen ominaisuuksista, ei täydellinen 

työselitys. Työselitykseen ja muihin työvaihetta koskeviin ohjeisiin 

on tutustuttava huolellisesti ennen työn aloittamista. Käyttäjän 

on tarvittaessa osoitettava, että työvaihetta koskevia ohjeita on 

noudatettu. 

TYÖSUOJELU 

Ärsyttää silmiä, hengityselimiä ja ihoa. Estettävä pölyn muodos-

tuminen ja leviäminen tai käytettävä hengityssuojainta. Varottava 

aineen joutumista iholle ja silmiin. Aineen jouduttua silmiin huuh-

deltava välittömästi runsaalla vedellä ja mentävä lääkäriin.

Mitä hyvänsä oletkin rakentamassa, ja olipa ongelmasi mikä tahansa,  

BestLevel tarjoaa Sinulle älykkäitä ratkaisuja joiden avulla menestyksesi on taattu. 

Me autamme sinua projektisi tuotekartoituksessa, määrälaskennassa ja tavaran 

hallinnassa. Koulutamme asentajat työmaalla ja huolehdimme, että tarvittava 

tieto on aina helposti saatavana.
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KOOSTUMUS

Sideaine        Sementti
Runkoaine        Luonnonhiekka
Lisäaineet   Työstettävyyttä ja säänkestävyyttä parantavia lisäaineita
OMINAISUUDET

Palokäyttäytyminen A1
Taivutusvetolujuus F7 
Puristuslujuus   30 MPa, 28 vrk Harmaa
Kutistuma              < 0,4 mm/m /28 vrk (+23°C, 50 % RH)
Väri   Harmaa
Karkeus   Suurin raekoko noin 4 mm.
Vedentarve   Noin 2,0 l / 25 kg säkki.
Käyttöaika  Noin 40–60 minuuttia veden lisäyksestä.  
   Lämpötila vaikuttaa käyttöaikaan.
Kuivumisaika   Kävelykelpoinen 12 tunnin kuluttua, täysin kuiva 4 vrk
Kovettumisaika  Kovettumisaika on riippuvainen kerrospaksuudesta,  
   lämpötilasta ja alustan ominaisuuksista. 
   Normaaliolosuhteissa:  
   - 1 vuorokaudessa 15 MPa 
   - 7 vuorokaudessa 25 MPa  
   - 28 vuorokaudessa 30 MPa
Menekki   n. 1,9 kg / m² / mm²
Kerrospaksuus  Uivana 30 – 250 mm 
   Kiinnivalu 15 – 250 mm
Työolosuhteet  Alustan lämpötila on oltava yli +5°C.  
   Kylmemmässä lisäaineet liukenevat hitaasti,  
   ja betoni kovettuu hitaammin.
Pakkaus   Laasti toimitetaan 25 kg säkeissä.
Varastointi  Varastoidaan kuivassa tilassa irti maasta (lavalla) kosteudelta  
   suojattuna. Laasti säilyy oikein varastoituna suljetussa  
   pakkauksessa 1 vuoden.
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