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Asennuskohteet

• Sisäkäyttöön. 

• Sementtipohjainen itsetasoittuva lattiatasoite tasaamaan alusta 

ennen pinnoitteen asentamista.

• Tekee tasaisen alustan

•  Soveltuu:

- Betonialustoille

- Kalsiumsulfaatti tasoitteille

- Maksistiasfaltti tasoitteille

- Magnesiitti tasoitteille

- Keraamisen laatan alle

- Pinnoitteiden alle

• Kerrospaksuudelle 0,5–10 mm Mastiksiasfaltti tasoitteille 2–5 mm 

• Soveltuu

- Lattialämmityslattioille

- Kestää tuolipyörän rasituksen (1 mm min. paksuudella).

Ominaisuudet ja edut

• Erittäin vähäpäästöinen PLUS, GEV-EMICODE EC 1 PLUS. 

• Myönnetty “Blue Angel” vähäpäästöisyyden johdosta  

(RAL UZ 113). 

• Itsetasoittuva, voidaan levittää esim. lastan – tai piikkitelan avulla.

• Pumpattava. 

• Kävelynkestävä n. 3h jälkeen. 

Pakkauskoko

•  25-kg-PE Art no/EAN check digit 4201/4 

• +30°C lämpötilassa.

Alustan valmistelu

•  Standardin DIN 18365 mukaiset vaatimukset.

• Alustan tulee olla puhdas, kuiva, luja ja vapaa öljystä ja rasvasta. 

Puhdistettu maalista ja muista tartuntaa heikentävistä liimoista.

• Poista raskas lika ja tartuntaa heikentävä pinta mekaanisesti esim. 

hiomalla. Täytä reiät pastamaisella tasoitteella, esim. PCI STL 39 

tasoitteella

• Käsittele mahdolliset alustan halkeamat sopivalla tuotteella, kysy 

lisää BestLevel Oy:n teknisestä tuesta. 

Pohjuste

• Pohjusta alusta sille soveltuvalla primerilla. Betonibinnoille ja 

kipsilevypinnoille PCI Gisogrund 1:1 sekoittettuna veden kanssa.  

Imemättömille pinnoille PCI Gisogrund 404.

PCI OSP 31 asennusohje

1. Kaada kylmää puhdasta vettä puhtaaseen sekoitusastiaan,  

lisää OSP 31 ja sekoita sopivalla sekoittajalla vähintään  

3 minuutin ajan, kunnes tasoitteessa ei ole enää paukkuja.

2. Kaada valmis seos pohjustetulle alustalle. Voit käyttää apuna  

piikkitelaa tai tasoituslastaa.

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® OSP 31
Itsetasoittuva lattiatasoite



PCI® OSP 31
Itsetasoittuva lattiatasoite

Asennus/Tekninen tieto

Materiaali

Koostumus     erikoissementti, mineraali täyteaineita, uudelleen dispertoituvaa 

      polymeeri jauhetta.

Komponentit     1 Komponentti

Ulkomuoto     jauhe

Väri      harmaa

Merkinnät 

- Vaarallisten aineiden kuljetus tie, raide ja meriteitse  Ei vaaraa

- Asetukset vaarallisten aineiden varalle  Ei vaatimusta vaarallisten aineiden kuljetuksesta

Lisätietoja käyttöturvatiedotteesta 

Säilyvyys     min. 6 kk kun varastoidaan kuivassa, ei jatkuvaa 

      varastointia yli + 30 °C. Sulje avoimet pakkaukset

       huolella heti käytön jälkeen.

Asennus 
Menekki     keskim. 1.5 kg jauhetta  1mm/m2 kerrospaksuudelle

Kerrospaksuus     0.5 - 10 mm

Ympäristön ja alustan lämpötila   + 10 °C ¬  + 25 °C

Sekoitussuhde     25 kg  OSP 31 + 6.5 l vettä

      Pienemmille määrille:

      1 kg  OSP 31 + 260 ml vettä

Olomuoto     Erittäin juoksevaa

Työskentelyaika*     keskimäärin. 30 minuuttia

Kuivumisaika*      2 mm kerrospaksuudella 

- kävelynkestävä     n. 3 h jälkeen

- hiottavissa     n. 1 päivän jälkeen

- voidaan päällystää    n. 1 päivän jälkeen

Kestää toimistotuolinpyörän rasitusta   1 mm kerrospaksuudella

* + 23 °C ja 50 % suhteellinen kosteus. Korkeammat lämpötilat lyhentävät, matalammat lisäävät annettuja aikoja. Korkeampi suhteellinen kosteus lisää aikoja.

Huomioitavaa

• Älä koskaan lisää vettä jo kuivuvaan tasoitteeseen. 

•  Tuotteen ohjeita vesimäärästä tulee noudattaa.

•  Jos toinen kerros tarvitaan, se levitetään ensimmäisen kerroksen 

ollessa vielä kostea. Jos ensimmäinen kerros on jo kovettunut, niin 

alusta tulee pohjustaa. 

• Paksumpi kerros lisää kuivumisaikaa. 

•  Puhdista työkalut välittömästi vedellä käytön jälkeen. Jos tuote on 

kuivunut, sitä ei voida enää puhdistaa vedellä.

Terveys ja turvallisuus

Tämä tuote sisältää sementtiä. Vesi ja kosteus aloittavat alkalisen 

reaktion mikä voi aiheuttaa iho-ongelmia yms. Säilytä tuote lasten 

ulottumattomissa. Varmista riittävä suojaus ja vältä syömistä, juomis-

ta ja tupakointia asennuksen aikana. Mikäli ainetta joutuu silmiin, 

hakeudu lääkärille välittömästi.

Lisätietoja käyttöturvatiedotteessa

Tuotteesta syntyvä jäte

Tuotteesta syntyvä jäte tulee hävittää huolellisesti rakennusjätteenä.


