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Verlegemörtel A       
 
 
Mineraalinen kiinnityslaasti klinkkereille ja keraamisille laatoille  C 2 S 1 EN 12004 
 
 
Käyttöalue Klinkkerien ja keraamisten laattojen kiinnityslaasti alsecco järjestelmissä. 
 Soveltuu keraamisten laattojen kiinnittämiseen myös muille sopiville alustoille. 
    
Ominaisuudet : - säänkestävä 

 - erittäin hyvä tarttuvuus 
 - vettähylkivä 

- hyvä vesihöyrynläpäisykyky 
- mukautuvainen sementtipohjainen laasti korkeisiin vaatimuksiin 
- erityisen sopiva alseccon julkisivujärjestelmiin 

   
Tekniset tiedot : Sideaine :  Mineraalinen sideaine  (DIN EN 197-1  mukaisesti ) 
    Keinohartsidispersiopulveri 
  Tiheys:  Kuivatiheys  1,55  kg / dm3  
  Tartuntalujuus betoniin > 1,0 N/mm2    
  
 
Valmistelut :  Alustan esikäsittely : 
  Alustan tulee olla kantava, kiinteä, tasainen, puhdas ja vapaa kaikista 
  epäpuhtauksista, jotka voivat heikentää tartuntaa. 
     
 
Sekoitussuhteet : 25 kg:n  säkkiin  n. 6,0 –6,5  l vettä 
   
  Lisää laasti veteen sekoittaen koko ajan kunnes laasti on tasalaatuista ja sileää. 

Sekoitetaan matalakierroksisella ( max 400 kierrosta / min. ) vispiläporakoneella . 
 
Työskentely :  Levittäkää liimalaasti lastalla alustalle sekä laattojen takapuolelle ja kammatkaa 

laasti auki hammaslastalla. 
Keraamiset laatat:   8 mm hammaskoko 
Klinkkerit:  10 mm hammaskoko 
Asettakaa laatta laastiin, jättäkää sopiva sauma ja painakaa laatta paikoilleen. 
Varmistakaa, että laatat ovat kunnolla kiinni laastissa. 
     
   

Menekki :  n. 5,0 kg / m2  riippuen hammaslastan koosta 
 
  Tarkan menekin määrittämiseksi suosittelemme koepinnoitusta. 
 
Työskentelyolosuhteet :  Työskentelyn ja kuivumisen aikana lämpötila ei saa laskea alle  
  + 3 C:een.  
  Älkää työskennelkö suorassa auringonpaisteessa. 
  Huomioikaa, että kuivuminen tapahtuu tuulisella säällä nopeammin. 
 
 
Kuivumisaika: Lämpötilasta ja ilmankosteudesta riippuen 2- 3 päivää. 
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Työvälineiden  
puhdistus :  Tuoreena vedellä. 
 
Toimitukset :  Tuotenumero :  795418 

Pakkaukset :  25 kg paperisäkki, täysi lava 1050 kg 
 
Väri :  Harmaa 
        
Muuta :  Kuljetukset : Ei vaarallinen tuote 
   
 Varastointi:  Säilyvyys : Kuivassa, kosteudelta suojattuna alkuperäisessä 

avaamattomassa pakkauksessa väh. 1 vuosi valmistuspäivästä. ( TRGS 613:n 
 mukaisesti ) 
 
Turvallisuusohjeet : R 38 :  Ärsyttää ihoa 
  R 41:   Vakavan silmävaurion vaara 
  R 48/20: Terveydelle haitallista: pitkäaikainen altistus voi aiheuttaa vakavaa 
   haittaa terveydelle hengitettynä 
  S 2 : Säilytettävä lasten ulottumattomissa. 
  S 22 Älkää hengittäkö pölyä 
  S 24/25: Vältettävä iho- ja silmäkosketusta. Ärsyttää ihoa ja silmiä. 
  S 26 : Kosketukselle altistuneet kehon osat huuhdeltava runsaalla vedellä. 

 Silmäkosketuksessa ottakaa yhteys lääkäriin. 
S 37/39: Käyttäkää suojakäsineitä sekä laastia sekoitettaessa silmä- ja 

  hengityssuojia. 
S 46: Jos tuotetta niellään, ottakaa välittömästi yhteys lääkäriin ja 

   esittäkää tuotteen etiketti. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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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