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Unterputz TZ 1
Sementtipohjalaasti tiili- ja betonialustoille
Käyttöalue

Ulkopintojen, erityisesti sokkeli/perusmuurialueiden seinäpintojen pohjalaasti.
Soveltuu myös kosteisiin sisätiloihin.
Raskaiden kivi- ja klinkkeripintojen pohjalaasti.

Ominaisuudet :

- säänkestävä
- vettähylkivä DIN V 18550; W2 DIN 998-1 mukaisesti
- estää veden tunkeutumista rakenteisiin
- kestää hyvin mekaanista rasitusta
- helppo työstää käsin tai koneella

Tekniset tiedot :

Sideaine :
Tiheys:

Valmistelut :

Alustan esikäsittely :
Alustan tulee olla kantava, kiinteä, tasainen, puhdas ja vapaa kaikista
epäpuhtauksista, jotka voivat heikentää tartuntaa.
Soveltuu karkealle betonipinnalle , sileälle, tiiviille sekä huokoiselle betonipinnalle.

Sekoitussuhteet :

30 kg:n säkkiin n. 7,5 l vettä

Mineraalinen sideaine DIN EN 197-1
n. 1,6 g / cm3

Sekoitetaan huolellisesti matalakierroksisella vispiläporakoneella, myllyssä
tai laastipumpulla, joka sekoittaa laastin.
Työskentely :

Levitä halutun paksuinen kerros ja tasoita.
2 – 4 tunnin kuluttua tasoita sileällä tasoituslastalla.
Mikäli kerrospaksuus on yli 15 mm, levitä useampana kerroksena ja anna
kuivua kerrosten välillä. Karhenna tällöin jokaisen kerroksen pinta huolellisesti
esim. karkealla harjalla.
Mikäli pinta maalataan, levitä Unterputz TZ 1:stä kaksi kerrosta.
Levitä viimeinen kerros n. 10 mm paksuisena. Kun se on alkanut kovettua,
limuta pinta ja tossuta.

Menekki :

Kerrospaksuus n. 10 mm
Kerrospaksuus n. 15 mm

n. 15 kg / m2
n. 23 kg / m2

Tarkan materiaalimenekin varmistamiseksi suosittelemme koepinnoitusta.
Vähimmäiskerrospaksuus
10 mm
Työskentelyolosuhteet :

Työskentelyn ja kuivumisen aikana lämpötila ei saa laskea alle + 5 C:een.
Vallitsevat sääolosuhteet on otettava huomioon.
Älkää työskennelkö suorassa auringonpaisteessa.
Huomioikaa, että sitoutuminen tapahtuu kovalla tuulella nopeammin.
Suojatkaa materiaali liian nopealta kuivumiselta.
Kuivalla ja kuumalla ilmalla verkotuslaastipinta tulee kostuttaa kuivumisaikana
kutistumishalkeamien välttämiseksi. Kylmällä ja/tai kostealla säällä tulee huomioida
laastin hitaampi kuivuminen. Tuore laastipinta tulee suojata sateelta.
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Kuivumisaika :

Lämpötilasta, ilmankosteudesta ja laastikerroksen paksuudesta riippuen
2 – 4 vrk.

Värisävy :

Sementinharmaa

Työvälineiden
puhdistus :

Tuoreena vedellä.

Toimitukset :

Tuotenumero :

794997

Pakkaukset :

30 kg säkki, täysi lava 1050 kg

Muuta :

Kuljetukset : Ei vaarallinen tuote
Varastointi:
Kosteudelta suojattuna alkuperäisessä avaamattomassa
pakkauksessa väh. ½ vuotta. (TRGS 613 mukaisesti )

Turvallisuusohjeet:

R 38 :
R 41:
S2:
S 22
S 24/25:
S 26 :
S 37/39:
S 46:

Narmapinnoitus Oy
Paattistentie 947
21330 Paattinen
040-7646648 / 040-7646649
fax 02-4782444
www.alseccofinland.fi

Ärsyttää ihoa
Vakavan silmävaurion vaara
Säilytettävä lasten ulottumattomissa.
Älkää hengittäkö pölyä
Vältettävä iho- ja silmäkosketusta. Ärsyttää ihoa ja silmiä.
Kosketukselle altistuneet kehon osat huuhdeltava runsaalla vedellä.
Silmäkosketuksessa ottakaa yhteys lääkäriin.
Käytettävä sopivia suojakäsineitä ja silmien – tai kasvojen
suojusta
Jos tuotetta niellään, ottakaa välittömästi yhteys lääkäriin ja
esittäkää tuotteen etiketti.

Nämä ohjeet ja neuvot on annettu käyttäjän opastukseksi sitoumuksetta eivätkä
ne vapauta käyttäjää vastuusta varmistua tuotteen sopivuudesta yksittäisessä
tapauksessa. Emme voi vastata ohjeiden oikeellisuudesta silloin kun on kyseessä
sellaiset työmaaolosuhteet, työtavat ja käyttöalueet, jotka eivät ole
valvontamme alaisia. Kaikki työntekijöidemme antamat ohjeet ja poikkeamat
näistä ohjeista tulee antaa kirjallisesti.
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