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«VOLMA-GIPS-AKTIV»
KEVYT KIPSILAASTI SISÄKÄYTTÖÖN
EN 13279-1-В4/20/2

Tuotekuvaus
Kipsilaasti seinien ja kattojen koneelliseen tasaamiseen
Pakkaus ja säilytys
VOLMA-GIPS-AKTIV on pakattu 30 kg paperisäkkeihin. Kuivasekoitussäkkejä
tulee säilyttää kuivissa olosuhteissa puisilla lavoilla. Säilyvyys
vahingoittumattomassa alkuperäisessä pakkauksessa – 12 kuukautta.
Sovellusalue
Tämä laasti on tarkoitettu yksikerroksiseen sisätiloissa tapahtuvaan seinien ja
kattojen kipsikonelaastaamiseen sekä kiiltopinnan luomiseen ilman ylimääräistä
pohjustusta, ennen koristepintojen (maali, tapetti tai muut koriste-elementit)
lisäämistä. Sitä voidaan käyttää kaikissa huoneissa, joissa on tavallinen ja
kohtuullinen ilmankosteus, ja +5–+30 °С lämpötiloissa. Se soveltuu käytettäväksi
seuraavilla pinnoilla: betoni, tiili, muurauslaasti, kipsilevyt ja palat, ilmattu tai
vaahtobetoni, kipsilevy ja kuitulevy.
Yleiset ominaisuudet ja hyödyt

periaatteella. Tarkista pinnan tasaisuus horisontaalisesti ja vertikaalisesti
vatupassilla, luotilangalla tai mittarilla.
– Avaa ruiskun ilmaventtiili ja lisää ylimääräinen liuoskerros kohtiin, joihin sitä ei
ensimmäisellä kerralla tullut tarpeeksi.
Huomio! Lisää toinen kerros viimeistään 30 minuutin kuluessa edellisen
levittämisestä. Jos yli 30 minuuttia on kulunut, toinen kerros voidaan lisätä vasta,
kun ensimmäinen on täysin kuivunut ja kovettunut. Älä seisota liuosta
sekoittimessa tai letkussa 15 minuuttia pidempään. Huuhtele käytön jälkeen
pumppu ja letkut vedellä.
Kun laasti alkaa kovettumaan (90–120 minuuttia sekoittamisen jälkeen), tasoita
pinta puolisuunnikkaan muotoisella viivoittimella pitäen sitä kohtisuoraan pintaa
vasten, raaputa ylimääräiset laastit irti ja täytä kolot.
Pinnan valmistelu maalaamista varten: 30–40 minuuttia raaputtamisen jälkeen,
hankaa laastia saumaussienellä, joka on kasteltu hyvin vedellä. Tämän jälkeen, kun
pinta on mattapintainen, siloita laasti leveällä metallisella lastalla.

– sisäkäyttöön

24 tunnin kuluessa, ei kuitenkaan alle neljä tuntia sekoituksen valmistelusta, kasta
laasti hyvin ja siloita se metallisella lastalla. Tämän käsittelyn jälkeen pinta ei enää
vaadi laastia.

– levitys koneella

KUIVAUS

– mineraalipohjainen

Kuivausaika riippuu laastin paksuudesta ja huoneen lämpötilasta ja kosteudesta ja
on keskimäärin 5–7 vuorokautta. Jotta laasti kuivuu nopeammin, huoneen tulee
olla hyvin tuuletettu.

– kevyt kipsilaasti

– kerrospaksuus jopa 60 mm
Pinnan valmistelu
Pinnan on oltava kiinteä ja kuiva, eikä siinä saa olla pölyä, likaa, öljyä tai lohkeilua.
Metalliset elementit tulee käsitellä ruosteenestoaineella. Erityisen absorbentit
pinnat tulee käsitellä 2–3 kerroksella syvätunkeutuvaa pohjustusaineella.
Betonipinnat karhennuspohjustusaineella
Liuoksen valmistelu
Valmistele pumppu käyttövalmiiksi käyttöohjeiden mukaisesti. Kytke päälle vesi- ja
virtalähteet. Lisää kuivaa VOLMA-GIPS-AKTIV sekoitusta laastiruiskuun
syöttölokeroon. Aseta pumppuun syötettävä veden määrä halutun liuoksen
koostumuksen mukaan. Työalueen tulee olla esteetön, jotta ruiskun kanssa
pystytään liikkumaan vapaasti. Ruiskun tulee olla vapaa taitoksista ja silmukoista,
jotka saattavat estää liuoksen liikkumisen. Letkun tulee olla sen verran pitkä, ettei
sitä tarvitse venyttää.
Liuoksen levitys koneella
Levitä liuosta seisomalla sivusuuntaisesti käsiteltävää pintaa kohti. Pidä ruiskua
toisessa kädessä ja letkusta kiinni toisella kädellä 50 cm ruiskun pohjasta. Avaa
ilmaventtiili ja odota, kunnes liuosta alkaa tulemaan ruiskusta (10–30 sek.). Täytä
ensin syvemmät kolot ja urat ja laastaa sitten kulmat (sinän ja katon väliset, kahden
seinän väliset ja seinän ja lattian väliset). Levitä seuraavaksi liuosta käsiteltävälle
pinnalle noudattaen seuraavia sääntöjä:
– levitä liuosta seinälle vasemmalta oikealla ja ylhäältä alas. Aloita siis
vasemmasta yläkulmasta
– levitä liuosta kattoon ikkunoiden vastakkaiselta reunalta, vasemmalta oikealle
– pidä ruiskua kohtisuoraan käsiteltävää pintaa kohti säilyttäen noin 30 cm
etäisyyden pinnan ja suuttimen välillä
– levitä liuosta noin 70 cm pituisina raitoina Kunkin raidan tulee peittää edellistä
raitaa noin 5–10 cm matkalta
– kun liuos on levitetty pinnalle, sulje ruiskun ilmaventtiili; levitä liuosta h-leikkaus

CHARAKTERYSTYKI TECHNICZNE:
Zużycie suchej masy przy grubości tynku 10 mm: 8-10 kg na 1 m2
Czas przydatności zaprawy do użycia po przygotowaniu: 2 godziny

TEKNISET TIEDOT:

Czas do całkowitego wyschnięcia: 5÷7 dób

Kuivaseoksen menekki 10 mm
paksuun
kerrokseen
Zalecana
grubość
warstwy: 5÷30 mm
Kokonaiskuivausaika
Początek wiązania po upływie > 20 minut
Vedenkulutus
yhtä kuiva-ainekiloa
Wytrzymałość
na ściskanie
> 2,0 N/mm²
kohden
Suositeltu kerrospaksuus
Maksimi kerrospaksuus
Käsiteltävän pinnan lämpötila
Aika laastin kovettumiseen
Puristuslujuus
Taivutuslujuus
Tartuntalujuus käsiteltävään pintaan
EN
Säilyvyys

7,5–8,5 kg / 1 m²
Zużycie wody na 1 kg suchej mieszaniny: 0,5 ÷ 0,6 litra
5–7 päivää
0,55–0,65 l
5–30 mm
60 mm
+5–+30 ºС
Vähintään 50 minuuttia
Vähintään 2,0 N/mm²
Vähintään 1,0 N/mm²
Vähintään 0,1 N/mm²
EN 13279-1
12 kuukautta

