
FIwww.volma.ru

«VOLMA MULTIKLEY  »
С1Т NORMAALIKUIVUVA SEMENTTIPOHJAINEN
SIDOSAINE VÄHEMMÄLLÄ LUISTOLLA  

Tuotekuvaus
Normaalikuivuva sementtipohjainen liuos vähemmällä luistolla ja pidemmällä 

säilyvyydellä, sisä- ja ulkokäyttöön. Sopii suuriin laattoihin.

Pakkaus ja säilytys
VOLMA-MULTIKLEY on pakattu 25 kg paperisäkkeihin. Kuivasekoitussäkkejä 

tulee säi lyt tää kuivissa olosuhteissa puisi l la lavoi l la .  Säi lyvyys 

vahingoittumattomassa alkuperäisessä pakkauksessa – 12 kuukautta.

Sovellusalue
Seinien ja lattioiden koristeluun suurilla keraamisilla laatoilla, mukaan lukien 

posliinista, graniitista ja luontaisesta ja keinotekoisesta kivestä valmistetut 

laatat.  Sitä voidaan käyttää kaikissa huoneissa, joissa on tavallinen ja 

kohtuullinen ilmankosteus, ja myös ulkona. Se soveltuu käytettäväksi 

lattialämmityksen kanssa. Käytettäväksi pinnoilla, jotka on laastattu 

h i e k k a s e m e n t i l l ä  j a  m u u r a u s l a a s t i l l a ,  b e t o n i p i n n o i l l a , 

sementtitasoituspinnoitteilla, ja kipsirakennelmiin.

Yleiset ominaisuudet ja hyödyt
Suuriin laattoihin
– Sisä- ja ulkokäyttöön
Soveltuu käytettäväksi lattioille ja seinille

Pinnan valmistelu
Pinnan tulee olla kuiva ja luja.  Huonosti absorboivat pinnat tulee käsitellä 

karhennuspohjustusaineella ja vahvasti absorboivat pinnat syvätunkeutuvalla 

pohjustusaineella

Seoksen valmistelu:
Lisää astiaan, jossa on puhdasta vettä (veden lämpötila +5C–+20 °C), käyttäen 

0,23–0,25 l vettä yhtä kuiva-ainekiloa kohden. Sekoita seos betoninsekoittimella 

saavuttaaksesi tasaisen seoksen ilman paakkuja. Anna seistä 5–7 minuuttia ja 

sekoita uudelleen. Käytä valmistamasi seos 3 tunnissa valmistamisen jälkeen.

Ohjeet
Lisää sidosaine käsiteltävälle pinnalle muurauslastan sileällä puolella ja levitä 

sitä, kunnes pinta on sileä ja tasainen. Harjaa sitten pintaa muurauslastan 

lovipuolella.  Aseta laatat liimakerroksen päälle ja paina lujasti. Laattojen 

asentoa voidaan korjata 15 minuutin sisällä niiden asentamisesta. Odota 

vähintään 24 tuntia ennen saumauslaastin lisäämistä saumaussienellä. 

Käytettäväksi kuivissa olosuhteissa, lämpötiloissa +5–+30 °C.

Liimauslujuus jännityksessä ilmalle
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Liimauslujuus jännityksessä 

äätymisen ja sulamisen jälkeen

Turvamarginaali: Liimauslujuus

jännityksessä

Palonkestoluokitus
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