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«VOLMA NIVELIR-EXPRESS»
ITSETASAUTUVA KIPSILATTIAMATERIAALI
SISÄKÄYTTÖÖN EN-13813 CA-C12-F3-B2,0

Tuotekuvaus
Saumaton kipsilattiamateriaali sisäkäyttöön
Pakkaus ja säilytys
VOLMA-NIVELIR-EXPRESS on pakattu 20 kg paperisäkkeihin.
Kuivasekoitussäkkejä tulee säilyttää kuivissa olosuhteissa puisilla lavoilla.
Säilyvyys vahingoittumattomassa alkuperäisessä pakkauksessa – 12
kuukautta.
Sovellusalue
Se voidaan levittää manuaalisesti tai koneella sisätilojen betoni- ja hiekkasementtilattiamateriaalien tasaamiseksi. Se voidaan peittää myös
koristepinnoitteella, jonka paksuus on 5–100 mm. Suositeltu käytettäväksi
asuin- ja julkisrakennuksissa, joissa on kuivaa ja joiden ilmankosteus on
normaali.
Yleiset ominaisuudet ja hyödyt
– Kipsipohjainen
– Levitys manuaalisesti tai koneella
– Soveltuu käytettäväksi lattialämmityksen kanssa
– Ei kutistu
Pinnan valmistelu
Pinnan tulee olla kiinteä, kuiva ja vapaa pölystä, liasta ja öljystä. Käsittele pinta
syvälle tunkeutuvalla pohjamaalilla. Ennen kaatamista aseta kosteusteippiä
seinien reunoille ja kohtiin, joissa ne yhdistyvät lattiaan. Kaikki metalliset
elementit, jotka joutuvat kosketuksiin liuoksen kanssa, tulee käsitellä
ruosteenestoaineella. Määritä haluttu kerrospaksuus käyttäen tasoituspalkkia.
Määritä lattian kaatokohdat. Jos tasoitettava alue on yli 50 neliömetriä ja
lävistäjältää yli 10 m, luo lattiaan laajennusliitos peitettävässä pinnassa olevien
liitosten yläpuolelle. Kun pohjustusaine on täysin kuivunut, kaada liuos.

Seoksen valmistelu
Manuaalinen levitys: Lisää puhdasta vettä sisältävään astiaan (veden lämpötila
+5–+20 °C), käyttäen 0,29–0,34 l yhtä seoskiloa kohden ja sekoita 5 minuutin ajan
betoninsekoittimella saavuttaaksesi tasaisen seoksen. Anna seistä 3 minuuttia
ja sekoita uudelleen.
Levitys koneella: Kaada kuivaseos koneen syöttölokeroon ja säädä veden
virtausta saavuttaaksesi vaaditun koostumuksen. Koostumuksen
tarkistaminen: Kaada litra liuosta tasaiselle ja ei-absorboivalle pinnalle.
Liuoksen tulisi levitä halkaisijaltaan 50–55 cm kokoiseksi ympyräksi.
Ohjeet
Kaada valmis liuos tasaisesti halutun paksuiseksi kerrokseksi ja vältä yli 10
minuutin pituisia taukoja. Alueelle tulee kaataa seosta ja se tulee tasoittaa 60
minuutin kuluessa seoserän sekoittamisesta. Poista sitten ilmakuplat
piikkitelalla aloittaen seiniin ja pilareihin yhdistyvistä alueista. Liikuta telaa
asteittain valettua pintaa pitkin ja sen halki aalloittain. Ensimmäisen kahden
vuorokauden aikana, kun kaadettu lattia kuivuu, ilmavirtoja ja suoraa
auringonvaloa tulee välttää, mutta huoneen tulee olla luonnollisesti tuuletettu.
Valetun lattian kuivumisaika riippuu sen paksuudesta sekä huoneen lämpötilasta
ja kosteudesta. Koristepinnoite voidaan lisätä tasoitettuun lattiaan aikaisintaan 7
vuorokautta valamisesta. Valetun lattian vesijäämä ei saa olla yli 1 %, kun
pinnoitetta lisätään.
Se soveltuu käytettäväksi lattialämmityksen kanssa
VOLMA-NIVELIR-EXPRESS soveltuu käytettäväksi lattianalaisen
lämmitysjärjestelmän kanssa, mutta lämmityselementin lämpötila ei saa olla yli
+50 °C. Lattianalaisen lämmitysjärjestelmän kanssa käytetyn valetun lattian
minimipaksuus on 40 mm. Jos lattialämmitys on asennettu
peruslattiakerrokseen, valetun lattian paksuus voi olla 5–100 mm.
Lattialämmitys voidaan kytkeä päälle aikaisintaan 7 vuorokauden päästä
valamisesta, ja lämpötila voidaan asettaa vain 25–27 °C:seen 2–4
vuorokaudeksi. Lattialämmitystä ei voida käyttää täydessä mittakaavassa kuin
vasta 28 vuorokauden kuluttua.

TEKNISET TIEDOT:
Puristuslujuusluokka
Puristusvääntölujuusluokka
Tartuntalujuus käsiteltävään pintaan
pH
Palonkestoluokitus

C12 (12 N/mm2)
F3 (3 N/mm2)
B2.0 (2,0 N/mm2)
Yli 7,0
А1

EN-13813
EN-13813
EN-13813
EN-13813
EN-13813

