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•   Nopeat paikkaukset
• Samalla tuotteella monta käyttötarkoitusta, kolojen 

täytöstä lattiatasoituksiin
• Päällystettävissä 2 tunnissa
• Myös ulkokäyttöön 

Kuvaus 
Käsin levitettävä, nopeasti kovettuva korjausmassa seinien ja 
lattioiden pienten kolojen tai pintavaurioiden korjauksiin. Tuote 
soveltuu myös pienimuotoisiin lattiatasoituksiin ja -oikaisuihin. 

Edut 
• Alhaiset emissiopäästöt • Päällystettävissä 

Levitystapa 
• Käsin levitettävä 

Käyttökohteet 
Sisätilojen sekä esimerkiksi ulkoterassien, autotallien sekä 
parvekkeiden betonisten alustojen tasoitus, oikaisu ja reikien 
paikkaus. Tuotetta voidaan käyttää myös pystypinnoilla, kun 
halutaan nopeasti kovettuva ja päällystettävä paikkauslaasti. 
Kerrospaksuus 0-30 mm. 

Alusta 
Soveltuvia alustoja ovat lujat ja kiinteät betonilattiat. Tuotetta 
voidaan käyttää myös seinäpinnoilla pienten paikallisten ko-
lojen tai vaurioiden korjaukseen. Alusta puhdistetaan huolelli-
sesti pölystä ja liasta, jotka saattavat heikentää tartuntaa. 

Alustan tyyppi 
• Betoni                 

Sekoitus 
Pussillinen (5 kg) jauhetta sekoitetaan 1,0-1,4 litraan puhdasta 
vettä (20-28 % laastin kuivapainosta). Vesimäärää säätämällä 
tasoitteen koostumusta voidaan muuttaa pastamaisesta 
juoksevammaksi. Sekoitus esim. porakonevispilällä, pienem-
mät määrät voidaan sekoittaa myös huolellisesti käsin (esim. 
lasta tai kauha). Laastia sekoitetaan n. 5 minuuttia tasaisen 
koostumuksen saavuttamiseksi. Hengityssuojainta tulee 
käyttää sekoituksen aikana ja suojakäsineitä kaikissa työvai-
heissa. Käyttöaika on normaaliolosuhteissa n. 15 min veden 
lisäyksestä. 

Työohjeet 
Olosuhteiden pitää olla kuivat sekä alustan ja ilman lämpötilan 
työn aikana yli +5 °C. Pinta pitää suojata sateelta, jäätymiseltä, 
suoralta auringonvalolta sekä tuulelta vuorokauden ajan. 
 
Työn suoritus: 
Massa levitetään teräslastalla. Pinta voidaan vielä viimeistellä 
n. 30 min kuluttua massan levityksestä. Työvälineet puhdist-
etaan vedellä heti käytön jälkeen. Kovettunut massa poisteta-
an työvälineistä mekaanisesti. 
 
Päällystysaika: 
Massa on kävelykelpoinen n. 1 tunnin kuluttua ja päällystettä-
vissä n. 2 tunnin kuluttua. Kylmissä ja kosteissa olosuhteissa 
päällystysaika pidentyy.     

Pinnoitus 
Tasoitettu alusta voidaan pinnoittaa useimmilla lattiapäällys-
teillä, kuten keraamisilla yms. kivilaatoilla, muovi- tai tekstiili-
matoilla, vinyylilaatoilla, korkilla tai lautaparketilla. 
 
Korjattu seinä voidaan hioa, tasoittaa, maalata tai tapetoida n. 
2 tunnin kuluttua.                             

Vastuuvapauslauseke 
Tuotteen käyttöön liittyvät rajoitukset: katso tarkemmat tiedot 
Weberin suunnittelu- ja työohjeista sekä toimitusehdoista.

Tuotekuvaus
Menekki n. 1,6 kg/m²/1 mm:n kerros

Suositeltava kerrospaksuus 0-30 mm

Vedentarve 1,0-1,4 l/5 kg (20-28 % kuivapainosta)

Käyttölämpötila +5...+25 °C. Optimi +15...+20 °C.

Kovettumisaika: 
Päällystekelpoisuus

2 h vesimäärällä 1,0-1,2 l/5 kg (+23 °C, 50 % RH)

Kovettumisaika: 
Kävelykelpoisuus

n. 1 h (+23 °C, 50 % RH)

Sideaine Erikoissementtiseos

Täyteaine Luonnonhiekka ja kalkkikivijauhe, raekoko < 0,3 
mm

Puristuslujuusluokka C 30 (EN 13813)

Taivutusvetolujuusluokka F 7 (EN 13813)

Palokäyttäytyminen A2FL-s1 (EN 13501-1)

Pakkasenkestävyys Kyllä, soveltuu ulkokäyttöön

Värisävy Tummanharmaa

Varastointiolosuhteet Säilyvyysaika n. 24 kk valmistuspäivämäärästä 
(avaamaton pakkaus, kuiva tila)

Pakkaus 5 kg:n pussi.

GTIN-koodit 6415910031589 (5 kg)

Tuotehyväksynnät CE, M1

Nopea korjaus- ja täyttötasoite


