
Betonin korjaustuotteet

Pohjusteet

Kapselointi

Tasoitteet

Vedeneristeet

Laattojen kiinnitys

Laattojen saumaus

Silikonit

Luonnonkivet

BestLevel Oy  ·  Kiitoradantie 9, 01530 Vantaa  ·   puh. +35840 685 3999  ·  asiakaspalvelu@bestlevel.fi  ·  www.bestlevel.fi

Mitä hyvänsä oletkin rakentamassa, ja olipa ongelmasi mikä tahansa,  

BestLevel tarjoaa Sinulle älykkäitä ratkaisuja joiden avulla menestykse-

si on taattu. 

Me autamme sinua projektisi tuotekartoituksessa, määrälaskennassa ja 

tavaran hallinnassa. Koulutamme asentajat työmaalla ja huolehdimme, 

että tarvittava tieto on aina helposti saatavana.

PCI Flexmörtel S1 Rapid

Käyttökohteet

• Sisä- ja ulkokäyttöön.

• Seinille ja lattioille.

• Laattojen ja levyjen joustavaan asennukseen.

• Luonnonkivien asennukseen.

• Sementtialustoille, jonka jäännöskosteus on ≤ 4% CM.

• Keraamisten laattojen asennukseen kaikille PCI:n sidostasoitteille.

• Laattojen asennukseen lämmitetyille alustoille

• Laattojen asennukseen uima-altaisiin, altaiden ympärille, suihku-

huoneisiin ja kylmävarastoihin.

• Laattojen asennukseen valuasfalttitasoitteelle (vain sisällä) ja 

• kaikille sementti- ja kipsipohjaisille alustoille, mosaiikkilasille ja 

mosaiikkiposliinille, tiukasti sidostuville PVC-alustoille ja vanhoille 

keraamisille alustoille.

• Polyuretaanivaahtolevyjen asennukseen maahan ulottuviin 

kellariseiniin (ulkoeritys) rappauksen/laastin, betonin, tiilien ja 

vedeneristyssaven päälle; mineraalikuitulevyille (esim. Isover tai 

Rockwool), koville vaahtolevyille (esim. polystyreeni), puristetuille 

koville vaahtolevyille.

• Epätasaisten seinien ja lattioiden paikkaamiseen ennen laattojen 

ja levyjen asennusta.

Ominaisuudet ja hyödyt:

• Noudattaa C2FT S1 -laastien DIN EN 12004 -vaatimuksia sekä 

”joustavan laastin suosituksia”.

• Joustava, kompensoi lämpötilasta ja kutistumisesta johtuvia 

muutoksia.

• Tehokas kristallimainen vesisidos.

• 1–10 mm paksuille laastikerroksille.

• Erittäin vähäiset päästöt, GEV-EMICODE EC 1 PLUS –hyväksytty.

• Matalakromaattinen TRGS 613:n mukaisesti.

• Veden- ja säänkestävä -30°C – +80 °C välillä, sopii monipuoli-

seen seinä- ja lattiakäyttöön sisällä ja ulkona.

Joustava laattojen kiinnityslaasti kaikille keraamisille laatoille

Testihyväksynnät saatavilla osoitteessa www.pci-augsburg.eu

PCI Flexmörtel S1 Rapid 

sopii etenkin nopeisiin 

asennuksiin.

Luokka C2FT S1

standardin

EN 12 004-1 mukainen



PCI Flexmörtel S1 Rapid

Tekniset tiedot
 
MATERIAALI
Materiaalipohja  Kuiva laastisekoite elastivoivilla polymeereillä.  
   Ei sisällä asbestia tai muita mineraalikuituja.  
   Ei haitallista silikapölyä levittämisen aikana.
Säilytys  kuivassa; ei jatkuvaa säilytystä yli +30 °C:n lämpötilassa
Säilyvyys  vähintään n. 6 kuukautta
Pakkauskoko  20 kg PE-vuorattu luja paperisäkki 
   varastonro. 1572/8 
   5 kg säkki 
   varastonro. 1573/5

Käyttö
 
KULUTUS
kampakoko:

  - 4 mm  1,6 kg
  - 6 mm  2,2 kg
  - 8 mm  3,1 kg
  - 10 mm  3,8 kg
Peittävyys* 20 kg (5 kg) PCI Flexmörtel S1 Rapidia peittää noin
kampakoko:

  - 4 mm  12,5 m2 (3,1 m2)
  - 6 mm  9,1 m2 (2,3 m2)
  - 8 mm  6,5 m2 (1,6 m2)
  - 10 mm  5,3 m2 (1,3 m2)
Laastipatjan paksuus < 10 mm
Työskentelylämpötila -5°C – +25 °C
Sekoitusveden määrä

  - 1 kg laastia n. 0,26 l
  - 5 kg säkki n. 1,30 l
  - 20 kg säkki n. 5,20 l
Vetäytymisaika  n. 3 minuuttia
Työstöaika**  n. 40 minuuttia
Avoin aika**  n. 15 minuuttia
Kovettumisajat** (heikosti imevillä alustoilla)
  - kävelynkestävä n. 3 tuntia
  - saumattavissa n. 3 tuntia
  - täysi kestävyys n. 1 päivä
Lämmönkestävyys -30°C – +80 °C

* Laattojen koon lisäksi käytettävien keraamisten laattojen- ja alustan 

huokoisuus vaikuttavat laastin tarpeeseen. Viitearvot annettu lasittamatto-

maan tai lasitettuun laattaan rapatulla alustalla tai betonilla.

** +23 °C ja 50 % suhteellinen kosteus. Korkeammat lämpötilat lyhentävät 

ja matalammat pidentävät annettuja aikoja.



PCI Flexmörtel S1 Rapid
Tekninen tietolomake

Alustan valmistelu

• Alustan vähimmäisikä: 

- PCI Novoment Z1 tai M1 plus -tasoite: 24 h 

- PCI Novoment Z3 tai M3 plus -tasoite: 3 päivää 

- sementtipohja: ≤ 4 % CM 

- betoni: kolme kuukautta 

- anhyriitti- tai kipsipohja: ≤ 0,5 % CM

•  Alustan tulee olla rakenteellisesti ehjä, puhdas ja luja. Poista 

öljyjäämät, roiskeet ja muut jäämät, mitkä voivat heikentää 

tartuntaa. Alusta tulee valmistella DIN 18202 mukaisesti.

•  Laastin/rappauksen valmistajan tulee todistaa alustan soveltu-

vuus keraamisen laatan alustana.

•  Tasoita alustan epätasaisuudet seinissä esim. PCI Pericret 

-tasoitteella. Tasoita lattia tarvittaessa esim. PCI Periplan 

-tasoitteella.

•  Pohjusta erittäin imukykyiset sementtipohjaiset alustat ja ke-

vytbetoni 1:1 vedellä laimennetulla PCI Gisogrund -pohjusteella. 

Pohjusta karkeat anhydriittialustat, kipsipohjaiset kelluvat tasoit-

teet ja kipsipohjaiset tasoitteet ohentamattomalla PCI Gisogrund 

pohjusteella. Alusta sementtiset tasoitteet PCI Gisogrund Rapid 

-pohjusteella, jos nopeus on tärkeää. Anna pohjusteen kuivua.

PCI Flexmörtel S1 Rapidin levitys

Kiinnityslaastin sekoitus

1. Kaada sekoitusvesi (ks. taulukko) puhtaaseen sekoitusastiaan. 

Lisää jauhe ja sekoita vispilällä (esim. Collomix-sekoittimella), 

kunnes koostumus on pehmeä ja paakuton.

2. Anna PCI Flexmörtel S1 Rapid-seoksen vetäytyä n. 3 minuut-

tia ja sekoita nopeasti uudestaan. 

 
Laattojen asennus 

3. Levitä alustaan ohut tartuntakerros käyttäen lastan tasaista 

reunaa.

4. Kampaa laasti märkää märälle periaatteella tartuntakerroksen 

päälle kampalastalla. Levitä kiinnityslaasti mahdollisuuksien 

mukaan yhdensuuntaisesti. Levitä laastia vain alueelle, jonka 

ehdit laatoittamaan avoimen ajan puitteissa. Tarkista avoin 

aika sormitestillä aina ennen laatan asentamista.

5. Aseta laatat laastin päälle painamalla ja liu’uttamalla. Asettele 

laatat oikeaan asentoon.

Saumaus
Sementtipohjaiset saumalaastit/epoksilaastit

 

Lasittamattomat 

laatat

Lasitetut laatat Täysin lasitetut laatat Lasilaatat/ 

lasimosaiikki

PCI Nanofug®

1 mm tai enemmän

PCI Nanofug® Premium

1–10 mm

PCI Flexfug®

2–10 mm

liian  
karkea  
lasilaatoille

PCI Durafug® NT

1–20 mm

PCI Durapox® Premium

1–20 mm (epoksi)
 

      suositellaan  soveltuu  soveltuu vain osittain

Elastiset saumat

• Saumauksiin pätevät Saksan rakennusalan keskusliiton julkaisemat standardit.

• Saumaa pysty- ja vaakanurkat elastisella PCI Silcofug E tai PCI Silcoferm S -silikonitiivistysmassalla.



PCI Flexmörtel S1 Rapid
Tekninen tietolomake

Huomioita

• Älä käytä tuotetta alle +5 °C:n tai yli +25 °C lämpötilassa, 

sateella tai viimassa.

• Sementtitasoitteen päälle voidaan laatoittaa ongelmitta, 

mikäli kosteustaso on 4 % CM tai alle. 

• Kun laattoja asennetaan lattialämmitysalustoille, lämmi-

tystä voidaan käyttää normaalisti 7 päivän päästä laattojen 

asennuksesta.

• Avoin aika lyhenee, mikäli alusta on imukykyinen (vaatii pohjus-

tuksen PCI Gisogrundilla).

• Älä koskaan yritä jatkaa PCI Flexmörtel S1 Rapid -laastia vedellä 

tai kuivalla jauheella, kun seos on jo alkanut sitoutua.

• Puhdista työkalut vedellä heti käytön jälkeen; kovettunut tuote 

lähtee irti vain mekaanisesti.

• Säilytä kuivassa, ei jatkuvaa säilytystä yli +30 °C lämmössä. 

Sulje avattu säkki heti käytön jälkeen.

• Noudata ulkoseinän päällysteitä koskevaa DIN 18 515-1 -stan-

dardia asentaessa keraamisia- ja kivilaattoja julkisivuun.

• Eristys- ja kevytlevyt kiinnitetään yleensä levittämällä laastia 

pisteiksi ja painamalla levyt kiinni 

• Noudata eristyslevyjen valmistajien ohjeita.

• PCI Flexmörtel S1 Rapid ei sovellu ulkoeristeiden tai paksujen 

bitumipeitteiden kiinnitykseen.

• Puristettujen polystyreenilevyjen kääntöpuoli tulee karhentaa 

teräsharjalla lujan kiinnityksen saavuttamiseksi.

Suoritustasoilmoitus

Suoritustasoilmoituksen voi ladata PDF-tiedostona osoitteesta 

www.bestlevel.fi.

Käyttöturvallisuusohjeet

PCI Flexmörtel S1 Rapid sisältää sementtiä. 

Erittäin vahingollinen silmille. Ärsyttää ihoa.  

Voi ärsyttää hengitysteitä.

Säilytä lasten ulottumattomissa. Käytä suojakäsineitä (esim. nit-

riiliin kastettuja puuvillakäsineitä) ja suojaa silmät sekä kasvot. Älä 

hengitä pölyä. SILMÄKOSKETUS: Huuhtele varovasti vedellä usean 

minuutin ajan. Poista piilolinssit, jos se onnistuu helposti. Jatka 

huuhtelua. Hakeudu välittömästi lääkärinhoitoon. HENGITETTYNÄ: 

Vie uhri raittiiseen ilmaan ja pidä hänet mukavassa hengitysa-

sennossa. IHOKOSKETUS: Pese runsaalla saippuavedellä ja käytä 

ihovoidetta (pH n. 5,5). JOS IHO ÄRSYYNTYY: Hakeudu lääkärin-

hoitoon. Riisu saastuneet vaatteet ja pese ne ennen seuraavaa 

käyttöä.

Tuote ei ole syttyvä. Erityisiä palonehkäisytoimia ei tarvita.

Vesivaaraluokka 1 (itse myönnetty).

Giscode ZP 1

Lisätietoja löytyy PCI-käyttöturvallisuustiedotteesta.

Tyhjän PCI-myyntipakkauksen hävittäminen

PCI on mukana alueellisissa tyhjien tuotepakkausten jätehuoltojär-

jestelmissä. Jätehuoltokumppanimme on DSD – Duales Systems 

Deutschland, puh.: 1357409). Täysin tyhjät PCI-tuotepakkaukset 

voidaan hävittää DSD:n kautta pakkausten symbolien mukaisesti.

TÜV SÜD ISO 9001

hyväksytty laadunvalvontajärjestelmä

Erilaisista työmaaoloista ja käyttökohteista johtuen tämä tekninen tietolomake sisältää vain yleisiä suosituksia. Lomake perustuu tämän-

hetkisiin tietoihimme ja kokemuksiimme. Asiakkaalla on velvollisuus testata tuotteen soveltuvuus aiottuun tarkoitukseen huolellisesti. 

Asiakkaan tulee ottaa yhteyttä tekniseen tukinumeroomme, mikäli aiottua käyttötarkoitusta ei ole listattu kohdassa ”Käyttökohteet”. 

Listattuihin käyttötarkoituksiin kuulumaton käyttö konsultoimatta PCI:tä johtaa mahdollisten vahingonkorvausten lankeamiseen asiakkaan 

vastuulle. Tämän lomakkeen kaikkia kuvauksia, piirroksia, valokuvia, tietoja, suhteita, painoja yms. voidaan muuttaa ilmoituksetta, eivätkä 

ne edusta sopimuksen mukaista tuotteen kuntoa. Tuotteen käyttäjän vastuulla on noudattaa mahdollisia omistusoikeuksia sekä olemassa 

olevia lakeja ja säännöksiä. Viittaukset tuotenimiin tai toisiin yrityksiin eivät ole suosituksia, eivätkä poissulje samantyyppisten tuotteiden 

käyttöä. Tietomme kuvaavat vain tuotteidemme ja palveluidemme laatua, eivätkä toimi takuuna.

Otamme vastuun tietolomakkeidemme puutteellisista tai vääristä tiedoista vain, jos ne ovat olleet tarkoituksellisia tai kyseessä on törkeä 

laiminlyönti, koskematta tuotevastuulakien puitteissa esitettyjä vaatimuksia. Kaikkiin kauppoihin sovelletaan Myynti- ja hankintaehtojamme.

Tekninen tietolomake nro. 362 (elokuu 2019). 


