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Asennuskohteet
• Sisä- ja ulkokäyttöön
• Lattiat, seinät ja päänyläpuoliset pinnat
• Betonipintojen ja kulmien korjaamiseen
• Uudelleenmuotoilu töihin
• Tasaisen pinnan korjaamiseen betonipinnoilla
• Epätasaisuuksien tasoittamiseen uima-altaissa
• Parvekkeille, ikkuna- ja ovipielet, vaakapalkit asuin- ja 

teollisuusrakennuksissa
• Portaiden tasoitukset / korjaukset
• Kerrospaksuus 3 - 45 mm
 
Loistavan tartuntaominaisuuden ansiosta PCI Nanocret R3 soveltuu 
hyvin päänyläpuolisiin asennuksiin, manuaalisesti sekä mekaanisesti 
asennettuna.
 

Ominaisuudet ja edut
• Vedenpitävä, monikäyttöinen sisä- ja ulkotiloissa, kestää eri sää-

oloja (pakkasen/tiesuolan kestävä)
• Käyttövalmis
• Kuituvahvistettu
• Asennus voidaan tehdä käsin tai mekaanisesti
• Loistava työstettävyys päänyläpuolisissa kohteissa
• Luotettava tartunta betoniin ja tasoitteisiin
• Korkea puristuslujuus, kestää jalankulku- ja ajoneuvoliikenteen
• Sertifioitu EN 1504-3 R3 mukaisesti
• Listattu korjaustasoitteeksi R3, XF4 to ÖBV (Austrian quality label)

Alustan valmistelu
The Alustan tulee olla puhdas, kuiva, luja, vapaa öljystä ja rasvasta. 
Puhdistettu maalista ja muista tartuntaa heikentävistä liimoista. 
Betonialustan on vastattava C 20/C 25 vaatimuksia. Vahingoittunut 
tai saastunut betoni pitää poistaa, jotta saataisiin hyvä tartuntapinta. 
Suositeltavia puhdistusmenetelmiä ovat tärinättömät menetelmät, 
esim. hiekkapuhallus tai korkeapainepesu.

Asennusohje
 1. Käytä vain kokonaisia pakkauksia. Kaada n. 4.5 l puhdasta, kylmää 
vettä puhtaaseen sekoitusastiaan, lisää oikea määrä PCI Nanocret R3 jau-
hetta ja sekoita sopivalla sekoittimella kunnes plastinen tasainen koos-
tumus on saavutettu. Anna vetäytyä 3 minuuttia ja sekoita uudelleen.
Alustan mahdolliset korroosio vauriot tulee arvioida. Alustan veto-
lujuus tulee olla minimissään 1.5 N/mm². Kostuta alusta vedellä, jos 
mahdollista 24h ennen asennusta, vähintään 2 h ennen asennusta 
siten, että asennettaessa alusta on mattakostea 

2. Levitä tartuntakerros esivalmisteltuun alustaan. Varsinainen laasti-
kerros tulee levittää märkää märälle periaatteella kerrospaksuudella 
3-45mm. Paksummat kerrokset tulee asentaa useammassa erässä. Älä 
silottele välikerroksia. Anna kovettua n. 24h ennen uutta kerrosta.
• Korroosio tulee poistaa hiekkapuhaltamalla betoninpinnasta ja 

näkyvillä olevat teräkset käsitellä
• Sa 2 according to ISO 8501-1/ ISO 12944-4)
• Tarvittaessa käytetään rautojen suojana korroosionsuojaprimer 

PCI  Nanocret AP tuotetta 

3. Mikäli levitys tehdään ruiskulla, ruiskuta ensin ohut tartuntakerros, 
sitten ruiskuta kerroksia kunnes vaadittu paksuus on saavutettu. 

 4. Kunnes laasti on saavuttanut alkukovettumisen, n. 60 – 120 min., 
viimeistele pinta esim. sienellä tai puuhiertimellä.

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® Nanocret R3
Kevyt, polymeerimodifioitu, sementtipohjainen,  
kuituvahvisteinen rakennekorjauslaasti 
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Tekniset tiedot  

Materiaali
Materiaali  Kuiva jauheseos, sisältää erikoissementti- ja kiviaineksia. Ei sisällä asbestia
Komponentit  Yksi komponentti
Märän laastin tiheys noin. 1.8 kg/l
Koostumus  jauhe
Merkinnät  - Vaarallisten aineiden kuljetus tie, raide ja meriteitse Ei vaaraa 
   - Asetukset vaarallisten aineiden varalle   Ärsyttävä, sisältää sementtiä
Käyttöikä  min. 9 kk kun säilytetty kuivassa, ei jatkuvaa säilytystä yli + 30 °C
Pakkauskoko  25 kg 
   stock no. 1416/5
Asennus
Menekki  - märkä laasti  noin 1.8 kg/m² / mm. kerrospaksuus 
   - kuiva-aine  noin 1.5 kg/m² / mm. kerrospaksuus
Riittoisuus  - 25 kg säkki  noin 16.6 l märkää laastia ja/tai 3 m² 5 mm.     
      kerrospaksuudella
Kerrospaksuus  - minimi   3 mm 
   - maksimi   45 mm 
   - päänyläpuoliset pinnat 45 mm
Työskentelylämpötila + 5 °C  -  + 25 °C (alustanlämpötila)
Sekoitettava vesimäärä - 25 kg säkki  4.5 - 5.0 l
Vetäytymisaika  noin 3 minuuttia
Työskentelyaika*  noin 45 minuuttia
Kovettumisaika*  - kävenlynkestävä  noin 24 h 
   - voidaan altistaa painolle noin 3 päivää
Tartuntalujuus* 
28 päivän jälkeen   EN 1542 mukaisesti  ≥ 1.5 N/mm²
Kapillaarisen veden imeytyminen  EN 13057 mukaisesti ≤ 0.5 Kg/m-2h-0.5
Puristuslujuus*   EN 12190 mukaisesti 
1 päivän jälkeen ≥ 12 N/mm² 7 päivän jälkeen ≥ 25 N/mm² 28 päivän jälkeen ≥ 35 N/mm²

Kovettumisajat on mitattu seuraavissa olosuhteissa: lämpötila 21ºC ± 2°C ja ilman suhteellinen kosteus 60% ±10%. Korkeammat lämpötilat lyhentävät näitä aikoja ja 
matalammat pidentävät. Tekniset tiedot ovat tilastoarvoja eivätkä välttämättä varmoja minimiarvoja. Toleranssit on kuvattu suorituskykystandardeissa.

Puhdistus
Puhdista työkalut vedellä heti käytön jälkeen, kovettunut aine voidaan 
puhdistaa vain mekaanisesti.

Jälkihoito / Jälkikäsittely
Suojaa PCI Nanocret R3 nopealta veden haihtumiselta kuumissa olosuh-
teissa, suoralta auringon valolta tai voimakkaalta tuulelta ja sateelta.

Muuta huomoitavaa
• Älä koskaan lisää vettä valmiiseen seokseen, missä reaktio on jo 

käynnistynyt.
• Hienotasoite kuten PCI Nanocret FC voidaan levittää PCI Nanocret 

R3:n päälle aikaisintaan 3 päivän jälkeen 20°C lämpötilassa.


