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Käyttökohteet

• Ulko-ja sisäkäyttöön

• Seinille ja lattioille

• Käytetään tartuntaa parantavana massana sementtipohjaisten 

pintojen ja sementtipohjaisten ulko- ja sisäpinnotteiden välillä, 

esim. PCI Novoment M1 Plus.

Ominaisuudet ja edut

• Varma tartunta — muodostaa korkealujuuksisen tartuntasillan 

sementtialustojen ja sementtipohjaisten pinnotteiden välille

• Kovettuneena veden ja pakkasen kestävä

Käyttöturvallisuus

• Kun työskentelet sementtipohjaisilla tuotteilla, muista huomioida 

työhygienia. Käytä suojakäsineitä ja suojalaseja sekä hengitys-

suojaimia massaa sekoittaessa. Huolehdi työympäristön hyvästä 

ilmanvaihdosta. Ihokosketuksissa pese iho välittömästi vedellä ja 

saippualla. Jos tuotetta roiskuu silmiin, huuhtele silmät välittö-

mästi runsaalla vedellä ja ota yhteyttä lääkäriin. 

Alustan valmistelu

• Alustan tulee olla puhdas, tasainen ja huokoinen sekä suhteel-

lisen karkea. Jos päällyste joutuu kovan mekaanisen rasituksen 

alaiseksi, betonipinnan minimilaadun tulisi vastata 20 MPa. 

• Erittäin tiheä ja tasainen pinta tulisi karhentaa, esim. hiekkapu-

haltamalla tai painepesurilla. 

• Sementijäämät ja ulommat kerrokset, joilla ei ole kantavuutta, on 

poistettava. 

• Puhdistettava pinta kastellaan mieluiten 24 h ja vähintään 2 h 

ennen PCI Repahaftin levitystä. Pinta on kyllästettävä vedellä ja 

pidettävä kosteana. 

Asennus

• Mittaa sekoitusvesi puhtaaseen sekoitusastiaan ja lisää PCI Repa-

haft. Sekoita vähintään 3 minuuttia koneellisesti, kunnes massa on 

tasalaatuista ja hieman tahnamaista. 

• Kaada sekoitettu PCI Repahaft välittömästi alustalle ja harjataan 

voimakkaasti kovalla/jäykällä harjalla. Huolehdi, että tartuntasilta 

peittää koko pinnan. Älä anna tartuntasillan kuivua. 

• Välittömästi PCI Repahaftin levityksen jälkeen levitä sementti-

pohjainen pinnoite märkää märälle -menetelmällä. 

• Älä käsittele suuria pintoja yhdellä levityskerralla. Kokeile sormella, 

että PCI Repahaft on tahmeaa ennen levitystä. 

• Sekoita kerralla vain sen verran massaa, jonka ehdit levittää 

tunnin kuluessa. 

Muuta huomioitavaa

• PCI Repahaft ei sovellu alustoille, jotka on käsitelty vettähylkivillä 

aineilla tai jälkihoitoaineilla. 

• Älä koskaan lisää vettä tai sekoitettua massaa jo kuivuvaan PCI 

Repahaft -massaan. 

• Puhdista työkalut vedellä välittömästi käytön jälkeen. Kun tuote 

on kovettunut, voidaan se poistaa ainoastaan mekaanisesti. 

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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Tekniset tiedot

Koostumus    valikoituja polymeerejä sisältävä erikoissementti, jauhe
Komponentit    yksi osa
Raekoko    0 - 2,2 mm
Maantiekuljetusten luokittelu  ei haitallista
Vaarallisten aineiden luokittelu  ärsyttävää, sisältää sementtiä
Varastointi    väh. 9 kk kuivissa olosuhteissa säilytettynä, ei jatkuvaa säilytystä yli +30°C
Pakkauskoot    5 kg ja 25 kg säkki

Asennus

Menekki    n. 2 - 2,5 kg kuiva-ainesta/m²

Kerrospaksuus    n. 1,5 mm
Työstölämpötila    +5°C - +30°C (alusta ja ilma)
Sekoitusvesi 
   - 25 kg säkki n. 6 l 
   - 5 kg säkki n. 1,2 l 
   - 1 kg jauhetta n. 240 ml
Sekoitusaika    n. 3 min
Työstöaika*    n. 1 tunti

* +23°C ja 50% suhteellinen kosteus. Korkeammat lämpötilat lyhentävät, matalammat pidentävät annettuja aikoja.
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PCI Repahaft harjataan alustaan ja tasoitelaasti asennetaan välit-

tömästi tartuntalaastin päälle,  märkää märälle -menetelmällä.


