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Käyttökohteet
• Nopeasti kovettuviin kulutuskerroksiin ja korjauskohteisiin
• Voidaan käyttää ulko- ja sisätiloissa
• Parvekkeisiin, autotalleihin, kylpyhuoneisiin, teollisuustilojen 

lattioihin jne.
• Sopii märkätiloihin
• Sopii hyvin lattialämmityksen kanssa
• 20 - 80 mm kerrospaksuuksille

Ominaisuudet ja edut
• Nopeasti kovettuva, kestää kävelyä 3 - 5 tunninkuluttua
• Lyhyen kuivumisajan kuluttua päällystettävissä tai maalattavissa
• Itsestään kuivuva, vedenpitävä suojaava päällyste voidaan asentaa 

n. vrk:n kuluttua
• Lämpötilankestävyys -30oC - +80oC
• Kosteuskestävä, sietää jatkuvaa vesirasitusta
• Kuituaineet estävät vahingollisten halkeamien muodostumista 

laastin ollessa notkeaa

Käyttöturvallisuus
•  Kun työskentelet sementtipohjaisilla tuotteilla, muista huomioida 

työhygienia.
• Käytä suojakäsineitä ja suojalaseja sekä hengityssuojaimia massaa 

sekoittaessa.

• Huolehdi työympäristön hyvästä ilmanvaihdosta. Ihokosketuksissa 
pese iho välittömästi vedellä ja saippualla. Jos tuotetta roiskuu sil-
miin, huuhtele silmät välittömästi runsaalla vedellä ja ota yhteyttä 
lääkäriin.

Alustan valmistelu
• Alustan täytyy olla kiinteä, huokoinen ja mekaanisesti kestävä sekä 

puhdas tartuntaa heikentävistä aineista, kuten rasva ja öljy.
• Irtosementti on poistettava. Alustan lämpötilan tulee olla vähin-

tään +5oC, mutta ei yli +25oC.
• Alusta kastellaan huolellisesti hyvissä ajoin. PCI Novoment M1 

Fluid levitetään suoraan vedellä kyllästetylle alustalle.

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 Novoment® M1 fluid
Juokseva sementtipohjainen, nopeasti kovettuva,
kuitupitoinen kuivalaastiseos.
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Asennus
• Sekoitussuhde: 2,5 l vettä 25 kg jauhetta kohden (10 %).
• Jauhe kaadetaan sopivaan betonimyllyyn ja mylly käynnis-

tetään. Vesi lisätään vähitellen, sekoitetaan noin 3 minuutin 
ajan kunnes seos on notkeaa ja tasalaatuista. Anna seoksen 
levätä n. 5 minuuttia ja sekoita uudelleen optimaalisen juok-
sevuuden saavuttamiseksi.

• Seos levitetään joko pumpulla tai käsin. Tasoita pinta ilma-
kuplien poistamiseksi kuten yläkuvassa. Käytä teräslastaa 
pinnan viimeistelyyn.

• Puhdista työkalut vedellä välittömästi käytön jälkeen. 
Kun tuote on kovettunut, voidaan se poistaa ainoastaan 
mekaanisesti.

Päällystäminen lattialämmityksen yhteydessä
•  Kulutuskerros ja PCI Novement M1 Fluid tasoitekerros voi-

daan lämmittää jo 3 vuorokauden kuluttua.
• Lämmitys aloitetaan asettamalla lämpöpuhallus +25oC, 

jota pidetään 3 vuorokautta. Sen jälkeen puhalluslämpötila 
säädetään maksimiin neljäksi vuorokaudeksi, jonka jälkeen 
se suljetaan kokonaan.

• Huolehdi hyvästä vedottomasta tuuletuksesta lämmityksen 
ja jäähdytyksen aikana. Huoneenlämpö ei saa laskea alle 
+15oC, eikä kulutuskerroksen pinta alle +18oC.

• Ensimmäisen lämmitysjakson ja käyttöönoton aikana ura-
koitsijan tulee pitää pöytäkirjaa joka sisältää seuraavaa:

1.  Lämmitystiedot, joista ilmenee saavutettu puhallusläm-
pötila

2.  Saavutettu maksimilämpötila
3.  Tasoitteen paksuus ja ulkolämpötila käyttöönoton aikana
4.  Käyttöönottotiedot
•  Tämän jälkeen pinta voidaan joko maalata tai sen päälle 

voidaan kiinnittää sopiva päällyste.

Yleisiä ohjeita nopeasti kovettuvan
kulutuskerroksen valmistuksessa
• Ilmoitettua suuremman vesimäärän lisääminen heikentää 

kovettuneen tasoitteen vahvuutta ja laatua, ja halkeamia voi 
esiintyä. Sen lisäksi jäännöskosteuspitoisuus saavutetaan-
myöhemmin kuin on ilmoitettu.

•  Vahvuus ja jäännöskosteus, jotka vaikuttavat merkittävästi 
siihen, milloin mahdollinen viimeistelevä päällystys tai maa-
laus voidaan suorittaa, ovat myös riippuvaisia seuraavista 
tekijöistä:

• Lämpötila ja ilmankosteus  
- Matala työstö- ja alustan lämpötila sekä korkea ilmankos-
teus voi merkitä olennaisesti pidempää kovettumisaikaa 
(suhteessa vastaavaan aikaan +20oC). Kovettumisen aikana 
ei suhteellinen ilmankosteus saa ylittää 70%. Perusperiaat-
teena on, että jäännöskosteuspitoisuus on aina testattava 
ennen höyrytiivistetyn päällysteen asentamista.

Muuta huomioitavaa
•  PCI Novoment M1 Fluidia ei saa käyttää alustan lämpötilan 

alittaessa +5oC tai sen ylittäessä +25oC, eikä voimakkaan 
auringonpaisteen tai vedon alaisena.

•  Jos alusta on sateisissa tai tuulisissa olosuhteissa, suositte-
lemme, että alusta suojataan rakennusmuovilla kunnes se 
kestää kävelyä.

• Sekoita kerralla kokonainen säkki, ei vajaita määriä. PCI No-
voment M1 Fluidia ei voida sekoittaa muihin seostyyppeihin, 
lisäaineisiin, kuituihin tai täyteaineisiin. Työstettävyysaika on 
n. 30 minuuttia lämpötilassa +20oC. Korkeammat lämpötilat-
lyhentävät, matalammat lämpötilat pidentävät työstöaikaa. 
Jo tarttuneeseen seokseen ei voi enää lisätä vettä tai tuoretta 
seosta. Käytä aina betonimyllyä sekoitukseen.
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Tekniset tiedot
Koostumus        Valikoituja lisä- ja täyteaineita sisältävä erikoissementti, jauhe
Tiheys          2,3 kg/l
Väri          Harmaa
Varastointi        6 kk alkuperäispakkauksessa, kuivassa säilytettynä
Pakkauskoot        25 kg PE-muovitettu paperisäkki

Käyttötekniset tiedot
Menekki       n. 2,3 kg/m2
/ 1 mm kerrospaksuus
Veden lisäys        2,5 l / 25 kg säkki (10%)
          0,1 l/kg jauhetta
Kerrospaksuus        20 - 80 mm
Työstölämpötila        +5o
C - +25o
C
Seisotusaika        n. 5 min
Työstöaika*        n. 30 min
Kovettumisaika*   
- kävelynkestävä        n. 3 h kuluttua
- laatoitettavissa        n. 5 h kuluttua
- päällystettävissä        n. 1 vrk
Puristuslujuus
- 1 vrk          > 15 MPa
- 28 vrk          > 45 MPa
Taivutuslujuus
- 1 vrk          > 4 MPa
- 28 vrk          > 6 MPa
Tartuntalujuus
- 28 vrk          > 2 MPa
Kutistuvuus 90 vrkl jälkeen      < 0,6 ‰
Lämpötilan kestävyys      -30°C - +80°C
Kestää jatkuvaa vesirasitusta      kyllä

* +20°C ja 65% suhteellinen kosteus. Korkeammat lämpötilat lyhentävät, matalammat pidentävät annettuja aikoj


