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ALUSTAT

Betoniseinät ja katot tai laastilla tasoitetut pinnat, sekä harkko- 

tai tiilipinnat. Alustan pitää olla kuiva ja kiinteä. Tartuntaa heiken-

tävät aineet (rasva, hiontapöly jne.) on ehdottomasti poistettava 

ennen tasoitteen ruiskutusta. Ikkunat, putket ym. pinnat, joita ei 

tasoiteta, on suojattava huolellisesti.

Soveltuu myös märkätiloihin ja laatoitusalustaksi eli ei tarvita eril-

listä ns. MT -tuotetta. Täyttää sertifioitujen vedeneristysjärjestel-

mien pohjan tartuntalujuusvaatimuksen (tartuntalujuus suurempi 

kuin 0,5 2MN/m ).

SEKOITUS

Säkillinen tasoitetta sekoitetaan porakonevispilällä sekoittaen 

noin 4 litraan vettä. Tasoitejauhe lisätään hitaasti puhtaassa 

sekoitusastiassa olevaan puhtaaseen huoneenlämpöiseen veteen. 

Kun koko pulverimäärä on sekoitettu veteen jatketaan sekoitusta 

noin minuutin, kunnes tasoitemassa on tasainen ja ilman paakku-

ja. Sideaineen täydellisen liukenemisen vuoksi tasoitemassa sei-

sotetaan noin 5–10 min (alle 15°C:ssa 10–15 min), jonka jälkeen 

tasoitemassa sekoitetaan vielä noin ½ min. Vasta tämän jälkeen 

tasoite on valmis käytettäväksi. Tasoitteen käyttöaika on noin 4–6 

tuntia ympäristön olosuhteista riippuen.

TYÖN SUORITUS

Tarkista alustan kunto. Varmista, että edellinen laasti/tasoiteker-

ros on täysin kuivunut. Tasoite levitetään tasoiteruiskulla tai käsin 

teräsliipalla. Tasoiteruiskun letkussa mahdollisesti oleva vanha 

tasoite poistetaan huuhtelemalla letku vedellä. Työsaumojen 

välttämiseksi tasoitus suoritetaan kohtisuoraan edellistä vetoa 

vastaan. Poisliipattu tasoite palautetaan tasoitemassa-astiaan 

ja käytetään uudestaan. Erittäin kuivissa olosuhteissa alustaa 

kostutetaan kevyesti n. ½ tuntia ennen työn alkua. Tämä parantaa 

tartuntaa ja estää tasoitteen liian nopea kuivuminen seinällä.

TYÖVÄLINEIDEN PESU

Työvälineet pestään vedellä välittömästi työvaiheen päätyttyä. 

Kuivunut tasoite on poistettavissa mekaanisesti.

PINTAKÄSITTELY

Uusintakäsittely BL 9 Seinätasoite antaa yleensä sopivan alustan 

esim. kaakeloinnille. Sileämpää pintaa saadaan tasoittamalla pinta 

BL 9 Seinätasoitteella. Muista vedeneristäminen kosteissa ja 

märissä tiloissa.

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.

BL9 
Seinätasoite

SEMENTTISIDEAINEINEN PERUSTASOITE 

KUIVIIN, KOSTEISIIN JA MÄRKIIN SISÄTILOIHIN



BL9 
Seinätasoite

Sideaine  Portland sementti
Väri          Harmaa
Karkeus   Suurin raekoko noin 0,6 mm
Vedenkesto   On vedenkestävä
Vedentarve  Noin 4 l / 25 kg säkki. (15–18 % vettä pulverin painosta)
Käyttöaika  Noin 4–6 tuntia veden lisäyksestä.  
   Lämpötila vaikuttaa käyttöaikaan vahvasti.
Kuivumisaika  Kuivumisaika on riippuvainen kerropaksuudesta,  
   lämpötilasta, alustan ominaisuuksista ja ilmanvaihdosta.   
   Betoni- tai tiilialustalla noin 1 mm kerros kuivuu  
   18–20°C:ssa vuorokaudessa.
Menekki   Kokonaan tasoitus (noin 1 mm kerros) noin 1,3–1,5 kg / m²
Täyttyvyys  Osittain täyttö max. 20 mm. Paksumpi täyttö saattaa  
   painua ja halkeilla kuivuessaan.  
   Kokonaan täyttö 1–7 mm/ kerta.  
   Paksummat kerrokset ovat vaikeita liipata sileäksi.
Työolosuhteet  Alustan, tasoitteen ja huoneen lämpötila on oltava yli +10°C.  
   Kylmemmässä sideaine ei liukene, ja tasoite kovettuu hitaasti.
Pakkaus   Tasoite toimitetaan 25 kg säkeissä
Varastointi  Varastoidaan kuivassa tilassa irti maasta (lavalla).  
   Tasoite säilyy oikein varastoituna suljetussa pakkauksessa  
   1 vuoden.
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