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Käyttökohteet

Asuin-, liike- ja teollisuusrakennukset.

Sisäkäyttöön, itsetasoittuva ja kulutusta kestä-

vä sementtipohjainen lattitasoite.

Ulkokäyttöön pinnoitteen alla.

Kerrospaksuuksille 3-40mm.

Karheiden ja epätasaisten betonilattioiden 

sekä useimpien alusmateriaalien tasoitukseen.

Nopeasti kuivuva lattiatasoitus on helppo toteuttaa PCI 

Periplan Multi:lla

Ominaisuudet ja Edut

Kuituvahvistettu

Pumpattavissa, voidaan asentaa koneella, 

jolloin korkea tuotto on mahdollinen.

Itsetasoittuva, helppo asentaa, vaivaton

Matala kutistuminen kuivumisen aikana.

Luokiteltu: DIN EN 13813: CT-C40-F6-AR0,5.

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.

PCI Periplan Multi

Koostumus  erikoissementti, sisältää lisäaineita 
Komponentit  yksi komponentti
Koostumus  jauhe
Väri   harmaa
Palokäyttäytyminen  (DIN EN 13 501-1) A2fl -s1
Varastointi  min. 6 kk; varastointi kuivassa, ei jatkuvaa varastointia yli +30°C.  
   Sulje avatut pakkaukset huolellisesti ja käytä ne lyhyen ajan sisällä.
Pakkauskoko  25kg

Asentaminen

Menekki  1.6 kg jauhetta / m² / 1 mm 
Kerrosvahvuus  3-40 mm
Puristuslujuusluokka C40
Seisotusaika  noin 3 minuuttia
Työstölämpötila  +10 °C - +25 °C
Sekoitussuhde  25 kg PCI Periplan Multi + noin 5.0 l litraa 
   pienempi määrä: 1 kg PCI Periplan Multi + noin. 200 ml vettä
Sekoitusaika  noin 3 minuuttia
Koostumus (sekoitettu laasti) erittäin juoksevaa
Työstöaika  noin 30 minuuttia
Kuivumisajat 
-kävelynkestävä   noin 4 tuntia 
-PCI pinnoite voidaan asentaa noin 24 tuntia / 5mm 
-kestää painoa   noin 7 vrk

* +23 °C ja 50 % suhteellinen kosteus. Korkeammat lämpötilat vähentävät, matalammat lämpötilat lisäävät 

annettuja aikoja. 



PCI Periplan Multi

Alustan valmistelu

Alustan tulee olla tasainen, kuiva ja puhdas tartuntaa heikentävistä 

aineista, esim. öljy, liimajäämät, sementti tms. ja sen pitää kestää pai-

noa. Täytä kolot sopivalla PCI korjaustasoitteella, esim. PCI Novoment 

M1 Plus tai PCI Nanocret tuotteilla. Täytä halkeamat PCI Apogel in-

jektointihartsilla. Vetolujuus ei saa alittaa 1,5 N/mm² (alin yksittäinen 

arvo 1.0 N/mm²) Alusta tulee jyrsiä, hioa tai hiekkapuhaltaa.

Pohjustus

Pohjusta PCI Gisogrund 404 pohjusteella. Käytä silmänsuojaimia 

asennuksen aikana. 1. Sekoita PCI Gisogrund 404 huolellisesti. 2. 

Levitä pohjuste puhtaaseen, esivalmisteltuun alustaan ristiin rastiin 

menetelmällä, käyttämällä sopivaa tykalua. (esim. pensseli). Vältä 

lätäköiden syntymistä. 

Sementtitasoitteet: Levitä PCI Gisogrund 404, ohennettuna 1 : 3 

veden kanssa kahteen kertaan.

Betonialustat: Leivtä PCI Gisogrund 404, ohennettuna 1 : 2 veden 

kanssa, kahteen kertaan.

3. Levitä PCI Periplan Multi kuivan, kävelykuivan pohjusteen (aikai-

sintaan n. 3 tunnin jälkeen (+23 °C)

Asennusohje

Kaada viileää vettä puhtaaseen ja korkeaan sekoitusastiaan. Lisää 

PCI Periplan Multi ja sekoita vähintään kolme minuuttia kunnes laas-

ti on tasaista, käyttämällä sopivaa sekoittajaa (esim. Collomix). Anna 

seistä noin 3 minuuttia ja sekoita lyhyesti. 

Kaada PCI Periplan Multi kuivalle, pohjustetulle alustalle ja levitä 

vaadittuun kerrosvahvuuteen käyttämällä sopivaa työkalua. Pinnan 

voi ilmata piikkitelalla ja tarvittaessa tasoitetaan tasoituslastalla. Väl-

tä liiallista lämpörasitusta, esim. suoraa auringon valoa 24h aikana 

asennuksesta.

Muuta huomioitavaa

•	 Älä asenna PCI Periplan Multi tuotetta mikäli alustan lämpötila  

on alle +10 °C tai yli +25 °C

•	 Saavuttaakseen visuaalisesti näyttävän pinnan, varmista että  

käytettävä materiaali on samasta erästä. Tällä vältetään värierot.

•	 Sekoita vain sen verran PCI Periplan Multi tuotetta, mitä 30 min. 

aikana ehditään levittää.

•	 Koskaan ei saa lisätä vettä sekoitettuun laastiin, minkä kuivumi-

nen on jo alkanut.

•	 Sekoitusvesi tulee mitata, lisäaineet eivät ole sallittuja.

•	 Piikkitelan piikkien koko määräytyy kerrospaksuuden mukaan. 

Piikin pituus = noin kaksikertaa laastin kerrospaksuus.

•	 Ota yhteys BestLevel Oy:n tuotetukeen, mikäli tuote asennetaan 

ulos pinnoitteen alle.

•	 Puhdista työvälineet vedellä heti käytön jälkeen.  

Tuotteen kuivuttua, ei voida enää puhdistaa vedellä.

•	 Varastointi: min 6kk: varastoi kuivassa paikassa, ei jatkuvaa  

varastointia yli +30 °C.


