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Sementtipohjainen pumpattava, lattiatasoite  

betonilattioiden tasoitukseen ja oikaisuun  

asuinnoissa, konttoreissa ja julkisissa rakennuksissa. 

Soveltuu tasoitteeksi lattialämmitysjärjestelmiin.

ALUSTAN KÄSITTELY 

Alustan on oltava puhdas, kiinteä ja pölytön. Tartuntaa heikentä-

vät aineet, kuten maali, rasva, pöly yms. on poistettava. Alustan 

lämpötilan pitää olla vähintään +10 °C.  Valettava pohja pohjuste-

taan PCI Gisogrund  primerilla. Pohjustus tulee toteuttaa jokaisen 

tasoitekerroksen väliin.

SEKOITUS 

Tasoitejauhetta sekoitetaan automaatti tai tasosekoittajalla.   

Käyttöaika veden lisäyksestä on n. 30 min. Massan lämpötilan 

pitää olla yli +10 °C.

TYÖN SUORITUS 

Massa pumpataan ja levitetään teräslastalla koko tasoitettavalle 

alueelle taukoamatta. Tasoite on kävelykelpoinen n. 3-6 tunnin 

kuluttua, riippuen vesimäärästä, tasoitevalun paksuudesta ja olo-

suhteista. Lattia on päällystettävissä n. 1-3 vrk kuluttua tasoituk-

sesta (+ 20C ,50% RH). 

PINNOITUS

Tasoitepinta voidaan vedeneristää tai pinnoittaa mm. keraamisilla 

laatoilla, muovimatolla, parketilla tai laminaatilla. Tarvittaessa 

hienotasoitus esim. PCI OSP 31 itsetasoittuvalla lattiatasoitteella. 

TYÖVÄLINEIDEN PESU

Työvälineet ja laitteet pestään vedellä heti työn päätyttyä. 

VARASTOINTI 

Säkit on varastoitava kuivassa tilassa. Työaikaisessa säilytyksessä 

säkit on ehdottomasti pidettävä sateelta ja kosteudelta suojattu-

na, irti maasta esimerkiksi lavan päällä. Varastointiaika kuivissa 

tiloissa ja avaamattomassa pakkauksessa on 12 kk valmistuspäi-

vämäärästä.

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.
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TEKNISET TIEDOT

Väri Harmaa

Puristuslujuus >50 MPa (28 vrk)

Vedentarve 13 % vettä pulverin painosta.

(Max vesimäärä 15,5%) Vesimäärä vaikuttaa lujuuteen)

Käyttöaika Noin 30 min. veden lisäyksestä. 

Kuivumisaika Kävelykelpoinen 3-6 tunnin kuluttua

Päällystekelpoinen n. 3 vrk kuluttua (+20 C, 50% RH)

Menekki noin 1,8 kg / m²/ mm

Kerrospaksuus 5-50 mm. Kolojen täyttö/pienet alueet  5-80 mm.

Työolosuhteet Alustan, tasoitteen ja huoneen lämpötilan on oltava yli 

+10°C. 

Varastointi Varastoidaan kuivassa tilassa irti maasta (lavalla).  

Tasoite säilyy oikein varastoituna suljetussa pakkauk-

sessa 1 vuoden.

Säkkikoko 25 kg ja 1000 kg


