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

Tuotekuvaus

Kipsilaasti, joka ei vaadi lopputäyttöä, seinien ja kattojen tasoittamiseen 
sisätiloissa.

Pakkaus ja säilytys

VOLMA SLOY on pakattu 30 kg:n paperisäkkeihin. Kuivasekoitussäkkejä 
tulee säilyttää kuivissa olosuhteissa puisilla lavoilla. Säilyvyys 
vahingoittumattomassa alkuperäisessä pakkauksessa – 12 kuukautta.

Sovellusalue

Tätä laastia käytetään seinien ja kattojen tasoitukseen lämmitetyissä 
tiloissa ennen tapetointia, tiilien muurausta tai muiden viimeistely- ja 
koristepäällysteiden asentamista. Se sopii seuraaville pinnoille: betoni, tiili, 
sementti-kalkkilaasti, kipsilevyt ja -harkot, höyrykarkaistu kevytbetoni tai 
vaahtobetoni ja kartonkikipsilevy. VOLMA SLOY on tarkoitettu käytettäväksi 
tiloissa, joissa on keskimääräinen ilmankosteus ja +5–+30 ºC:n lämpötila.

Yleiset ominaisuudet ja hyödyt

- Kevyt kipsilaasti 

- Sisäkäyttöön

- Manuaalinen levitys

- Mineraalipohjainen

- Ei vaadi täyttöä

Pinnan valmistelu

Pinnan on oltava kiinteä ja kuiva, eikä siinä saa olla pölyä, likaa, öljyä tai 
lohkeilua. Metalliset elementit tulee käsitellä ruosteenestoaineella. Jotta 
seos ei kovetu epätasaisesti, käsittele levityspinta kyseiselle pinnalle 
sopivalla pohjamaalilla. Anna pohjamaalin kuivua levityksen jälkeen. 
Levityspinnan lämpötila ei saa olla alle +5 °С.

Seoksen valmistelu

Lisää 0,55–0,65 l vettä per 1 kg kuivaseosta. Lisää kuivaseos puhtaaseen 
muoviastiaan, jossa on puhdasta huoneenlämpöistä vettä, ja sekoita 
tasaiseksi betonisekoittimella tai sekoituslaitteella varustetulla 
porakoneella. Anna seisoa 2–3 minuuttia. Sekoita sitten uudelleen.

Levitys

Levitä seos levityspinnalle 20 minuutin sisällä sekoittamisesta 5–60 mm 
paksuna kerroksena. Tasoita laastiseoksen pinta h-listan muotoisella 
lastalla. Kun laastiseos alkaa kovettua (noin 45–60 minuuttia sen 
sekoittamisen jälkeen), tasoita pinta leveällä puolisuunnikkaan 
muotoisella lastalla, poistaen ylijäämä ja täyttäen aukot. Epätasaisuuksien 
sekä puolisuunnikkaan muotoisen lastan aiheuttamien jälkien 
tasoittamiseksi hankaa vaahtokumilastalla, johon on imeytynyt hyvin vettä. 
Tämän jälkeen, kun pinta näyttää matalta, tasoita laasti leveällä 
metallilastalla. Kostuta laasti hyvin 24 tunnin sisällä, mutta aikaisintaan 3 
tunnin kuluttua seoksen valmistuksesta, ja tasoita se metallilastalla. 
Tämän käsittelyn jälkeen pinta ei vaadi enää lisätäyttöä.

TEKNISET TIEDOT:
7,5–8,5 kg / 1 m²

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
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12 kuukautta 

 

 

Kuivaseoksen menekki 10 mm

paksuun kerrokseen

Kokonaiskuivausaika

Vedenkulutus yhtä kuiva-ainekiloa

kohden Suositeltu kerrospaksuus

Maksimi kerrospaksuus

Käsiteltävän pinnan lämpötila Aika

laastin kovettumiseen

Puristuslujuus

Taivutuslujuus

Tartuntalujuus käsiteltävään pintaan
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Säilyvyys 

 

 


