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Tiilijäljitelmälaatat 
 
 
Klinkkerijäljitelmälaatat alsecco lämpörappausjärjestelmiin ja pinnoituksiin 
 
 
Käyttöalue Koristeellinen, ulkonäöltään klinkkerinomainen laatta alseccon lämpörappaus- 
 järjestelmiin ja pinnoituksiin. 
    
Ominaisuudet : - käsintehty korkealaatuisista raaka-aineista 
  - ohuutensa ( 3 mm ) vuoksi erityisen sopiva lämpörappausjärjestelmiin 
  - tiilenkaltainen ulkonäkö mahdollistaa upeat julkisivusuunnitelmat ; 
    kuusi väriä ja kaksi kokoa 

- säänkestävä  
- diffuusionvastusluku :   Sd        n.  0,45 m    DIN EN ISO 7783 mukaisesti 
  ( laatta + kiinnityslaasti AF n. 7 mm ) 
 

    
Työskentely :  Valmistelevat työt : 
  Merkitkää pinnoitettavalle alueelle korkeusmerkit ja laattajako, huomioikaa 
  ikkuna- ja oviaukot.  

Korkeusetenemät laatan mukaan : 
  NF normaaliformaatti   330 mm   ( 4 x 71 mm laatta + 4 x 12 mm saumaa ) 
  DF ohutformaatti    320 mm  ( 5x 52 mm laatttaa ja 5x12 mm saumaa )  
 
  Alustan esikäsittely : 
  Alustan tulee olla kantava, kiinteä, tasainen, puhdas ja vapaa kaikista tartuntaa   
  haittaavista epäpuhtauksista. 
 
  Laattojen kiinnittäminen : 

Levittäkää lastalla kiinnityslaasti AF:ää laatoitettavalle alueelle. 
Kammatkaa laasti auki hammaslastalla ( 4x6 tai 5x5). 
Levittäkää laastia vain sellaiselle alueelle, jonka ehditte laatoittaa ennen laastin  
nahoittumista. 
Liuúttakaa laatta kiinnityslaastiin, jättäkää suunnitellut saumavälit ja painakaa laatta 
hyvin paikoilleen.Parhaiten työskentely sujuu ylhäältä alas, aloittaen nurkasta. 
Käyttäkää kosteaa, litteää harjaa / pensseliä saumojen tasoittamiseen. Siloitelkaa 
tarkasti laastin ja laatat liittymiskohta jotta saadaan vedenkestävä sidos laastin 
ja laatan välille. 
Saumat tulee viimeistellä ennen kuin laasti on kuivunut. Harjatkaa pinta 
poistaaksenne irralliset laastikokkareet laatoista. 
      

Menekki :  Laajemmille alueille : 
  NF : n. 48 kpl / m2 
  DF: n. 66 kpl / m2 
  Tarkka menekki riippuu laatoituskaavasta ja saumojen leveydestä. 
 
Työskentelyolosuhteet :  Työskentelyn ja kuivumisen aikana lämpötila ei saa laskea alle + 5 C:een. 
  Älkää työskennelkö suorassa auringonpaisteessa, sateella tai kovalla tuulella. 
   
 
Kuivumisaika: Lämpötilasta ja ilmankosteudesta riippuen 24 – 72 h. 
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Työvälineiden  
puhdistus :  Tuoreena vedellä. 
 
 
Toimitukset :  Mallit :  

NF: 71 x 240 
71 x 115 x 240   kulmapala 4/4 
71 x 115 x 175   kulmapala ¾ 
 

  DF: 52 x 240 
   52 x 115 x 240  kulmapala 4/4 
   52 x 115 x 175  kulmapala 3/4 
 

Pakkaukset :  Laatat n.  3 m2 / pakkaus  NF  36 kpl   DF  48 kpl 
 Kulmapalat  3 jm / pakkaus 
 

Värit :  DF, NF     
Off white   

  Antik   
  Brandenburg    
  Dithmarchen   
  Friesland 
  Juist 
  Mecklenburg 
  Oldenburg 
  Rotbunt 
  Sylt  
  Westerwald 
 
  alsecco tiilijäljitelmälaatta on käsintehty, yksilöllisesti valmistettu tuote, jossa saattaa 
  olla vaihtelua värin ja koon suhteen. 
        
Muuta :  Kuljetukset : Ei vaarallinen tuote 
   

  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Narmapinnoitus Oy Nämä ohjeet ja neuvot on annettu käyttäjän opastukseksi sitoumuksetta eivätkä 
Paattistentie 947 ne vapauta käyttäjää vastuusta varmistua tuotteen sopivuudesta yksittäisessä 
21330 Paattinen tapauksessa. Emme voi vastata ohjeiden oikeellisuudesta silloin kun on kyseessä  
040-7646648 / 040-7646649 sellaiset työmaaolosuhteet, työtavat ja käyttöalueet, jotka eivät ole  
fax 02-4782444 valvontamme alaisia. Kaikki työntekijöidemme antamat ohjeet ja poikkeamat  
www.alseccofinland.fi näistä ohjeista tulee antaa kirjallisesti.   02/15 
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