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Saumalaasti AF       
 
 
Mineraalinen saumalaasti keraamisille laatoille alsecco julkisivujärjestelmiin 
CG 1 1388 mukaisesti. 
 
Käyttöalue Saumalaasti ei-imeville, sileille klinkkeri- ja keramiikkalaatoille alsecco 

järjestelmissä. 
     
Ominaisuudet : - säänkestävä 

 - pakkasen- ja suolankestävä 
 - viistosateenkestävä 
 - vettähylkivä 

- vesihöyryä läpäisevä 
- kutistuminen vähäistä 
- helppo pestä keramiikkapinnoilta 
- erityisen sopiva alseccon julkisivujärjestelmiin 

   
Tekniset tiedot : Sideaine :  Mineraalinen sideaine erityislisäaineilla 

 ( DIN EN 197-1  mukaisesti ) 
  
  Tiheys:  Kuivatiheys  1,5  kg / dm3    
 
 

Valmistelut :  Alustan esikäsittely : 
  Saumojen tulee olla vapaita tartuntaa haittaavista aineista. 
  Saumojen syvyyden tulee olla vähintään 5 mm ja saumojen tulisi olla tasasyvyisiä. 
  Saumaleveys voi olla 5 –20 mm. 
  Esikostuttakaa voimakkaasti imevät alustat. 
  Käsitelkää syvät saumat kahteen kertaan. Kiinnityslaastin tulee olla täysin kuivunut 
  ennen saumausta. Kiinnittää myös huomiota siihen, että sekä alusta että 
  saumojen reunat ovat imeytymiseltään samanlaisia. 
     
 
Sekoitussuhteet : 25 kg:n  säkkiin  n.  6  l vettä 
   
  Lisää laasti veteen sekoittaen koko ajan kunnes laasti on  tasalaatuista ja sileää. 

Sekoitetaan matalakierroksisella ( max 400 kierrosta / min. ) vispiläporakoneella . 
Odota n. 3 mm ja sekoita uudelleen. 
Sekoittakaa vain sen verran laastia, kuin ehditte 40 minuutin aikana käyttää. 
Kun laasti on kerran sekoitettu, vettä ei saa enää lisätä. 
Valmiin laastin värierojen välttämiseksi sekoittakaa aina sama määrä vettä. 

 
Työskentely :  Työskentelyvalmis saumalaasti painetaan saumoihin saumauskumilla tai 
  solukumihiertimellä. Varmistakaa, että saumat täyttyvät kokonaan. 

Poistakaa saumojen ylitäyttö tuoreena. 
Puhdistakaa ylimääräinen saumalaasti ennen massan kuivumista sienellä. 
Newtonin rengasefekti eli kirjavat läikät laatan 
pinnalla voi tapahtua erityisesti tummilla laatoilla. Käyttäkää sopivaa puhdistus- 
ainetta niiden poistamiseen. Himmeyden poistoaineet tai puhdistusaineet 
voivat aiheuttaa saumojen värjääntymistä. Tuotteita tulee siksi testata ensin 
pienelle näkymättömälle alueelle. 
Kalvottoman pinnan saa parhaiten pesemällä laatat sienihiertimellä. 
Liittymät muihin rakennusosiin tulee kitata elastisella massalla. 
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Menekki :  n.   3 -5  kg / m2 
   

Tarkan materialaimenekin varmistamiseksi suosittelemme koepinnoitusta. 
 
   
Työskentelyolosuhteet :  Työskentelyn ja kuivumisen aikana lämpötila ei saa laskea alle  
  + 5 C:een eikä ylittää + 30 C:ta.  
  Saumalaasti AF:ää ei saa levittää suorassa auringonpaisteessa eikä kuumille 
  pinnoille. 
  Jos on epävarmuutta olosuhteista, kostuttakaa puhtaalla vedellä levittämisen 
  jälkeen, jotta laasti kuivuu tasaisesti. 
 
 
Työvälineiden  
puhdistus :  Tuoreena vedellä. Kuivunut laasti poistetaan keramiikkakliinerillä. 
 
Toimitukset :  Pakkaukset :  25 kg paperisäkki 

 
Väri :  Harmaa 797233 
  Titaaniharmaa 797234 
   
  Käyttää yhdessä projektissa aina saman erän tuotteita.  
  Värivaihtelua saattaa olla erien välillä tai erilaisista kuivumisolosuhteista johtuen. 
  Alustan korkea kosteuspitoisuus tai erot alustan imevyydessä voivat aiheutta 
  läikikkyyttä tai värieroja. Huolehtikaa myös, että sekoittamisessa käytettävä 
  vesi on puhdasta.  
        
Muuta :  Kuljetukset : Ei vaarallinen tuote 
   
 Varastointi:  Kuivassa, kosteudelta suojattuna alkuperäisessä avaamattomassa 

pakkauksessa väh. 9 kk valmistuspäivän jälkeen ( TRGS 613:n mukaisesti ). 
 
Turvallisuusohjeet : R 38 :  Ärsyttää ihoa 
  R 41:   Vakavan silmävaurion vaara 
  S 22 Älkää hengittäkö pölyä 
  S 25: Varottava kemikaalin joutumista silmiin. 
  S 26 : Kosketukselle altistuneet kehon osat huuhdeltava runsaalla vedellä. 

 Silmäkosketuksessa ottakaa yhteys lääkäriin. 
S 36/37/38 : Käytettävä sopivaa suojavaatetusta, suojakäsineitä ja silmien- tai 
 kasvonsuojusta 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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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