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«VOLMA UNISHOV»
TÄYTTÖAINE KIPSILEVYJEN VÄLISTEN
LIITOSKOHTIEN TÄYTTÄMISEEN, MANUAALINEN
LEVITYS, SISÄKÄYTTÖÖN. VAKIOKOVETTUMISAIKA. 
EN 13963-4В 

Tuotekuvaus
Täyttöaine kipsilevyjen välisten liitoskohtien täyttämiseen, manuaalinen levitys 

ilman kipsilevynauhaa

Pakkaus ja säilytys
VOLMA-UNISHOV on pakattu 20 kg:n paperisäkkeihin. Kuivasekoitussäkkejä 

tulee säilyttää kuivissa olosuhteissa puisilla lavoilla. Säilyvyys vahingoittumatto-

massa alkuperäisessä pakkauksessa – 12 kuukautta.

Sovellusalue
Seosta käytetään täyttämään ilman kipsilevynauhaa kipsilevyjen välisiä pysty- ja 

vaakasuuntaisia liitoskohtia – kipsilevyjen reunat voivat olla kaikenlaisia – sekä 

myös kipsilevyjen alustavaan tasoittamiseen, vikojen korjaamiseen (halkeamat, 

painaumat ja raot) sekä rappaamiseen kiinnityselementtien päälle. Voidaan 

käyttää kaikenlaisissa tiloissa, joissa on keskimääräinen ilmankosteus ja 

+5–+30 ºC:n lämpötila. Se sopii seuraaville pinnoille: kalkki-sementti- ja 

kipsilaasti, kipsilevy, jossa ohennetut, kavennetut tai pyöristetyt reunat, tiili, 

kipsiharkot ja kevytbetoni tai vaahtobetoni.

Yleiset ominaisuudet ja hyödyt
- Ei kutistu
- Käytetään ilman kipsilevynauhaa
- Manuaalinen levitys

Pinnan valmistelu
Pinnan on oltava kiinteä ja kuiva, eikä siinä saa olla pölyä, likaa, bitumia tai öljyä. 

Maalipinnoitteet on poistettava. Käsittele pinta syvälle tunkeutuvalla pohjamaa-

lilla.

Seoksen valmistelu
Lisää kuivaseos puhtaaseen veteen (0,55–0,65 l per 1 kg (13,75–16,25 l per 20 

kg)) ja sekoita tasaiseksi paksun kermaiseksi koostumukseksi betonisekoitti-

mella. Käytä valmistamasi seos 40 minuutissa valmistamisen jälkeen.

Levitys
1.Kipsilevyjen välisten pysty- ja vaakasuuntaisten rakojen täyttäminen; 

kipsilevyissä voi olla ohennetut, kavennetut tai pyöristetyt reunat
Kipsilevyjen väliset pysty- ja vaakasuuntaiset raot voidaan täyttää käyttämällä 

kahta levityskertaa 60 minuutissa ilman kipsilevynauhaa. Myös kiinnityselemen-

tit on rapattava kahdesti. Käytä kapeaa lastaa (60–80 mm) ja leveää lastaa (200 

mm). Täyteaineen ensimmäisen kerroksen on täytettävä rako kokonaan (paina 

täyteainetta kovaa rakoon). Poista ylimääräinen täyteaine 30 minuutin kuluttua 

paikoista, joista se työntyy ulos. Levitä toinen viimeistelykerros 60 minuutin 

kuluttua.
2.Täysrappaus 
Kun teet täysrappausta tasaisiin betoni-, kipsi- ja laastipintoihin, levitä ja tasoita 

leveällä lastalla. Kun pinta on täysin kuiva, pyyhi ylijäämä pois. Tämän laastin 

päälle voi levittää kaikenlaista maalia, kuivakipsilaastia, valmista tahnamaista 

laastia, liisteriä ja erilaisia koristepäällysteitä.

Palonkestoluokitus

Tartuntalujuus käsiteltävään pintaan

Halkeamien puuttuminen

TEKNISET TIEDOT:

А1

Yli 0,25 Mpa

150 µ:n sisällä kiilan ohuesta

päästä
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