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•  Pintatasoituksiin
•  Betoni- ja kivipinnoille
•  Hyvät täyttöominaisuudet

Knauf Rotband 
Beto M
ruiskutasoite

Tuotekuvaus
Valmiiksi sekoitettu ruiskutasoite sisätilojen seiniin ja kattoon. 
Soveltuu pintatasoitteeksi Rotband Beto M Basis tasoitteen 
päälle ja myös kipsilevyjen tasoitukseen.

Käyttö
Pohjan esikäsittely: Alustan tulee olla puhdas, kuiva, pölytön ja 
rasvaton. Suuret halkeamat/kolot kivipinnoilla täytetään kipsita-
soitteella esim Knauf Goldband ja annetaan kuivua kokonaan. 
Korjattuja alueita ei tarvitse hioa. Levypinnoilla saumat tasoite-
taan soveltuvalla tasoitteella esim Knauf Pro Spray Plus ennen 
ylitasoitusta.

Tuote on valmis ruiskutettavaksi PFT Swing airless tai vastaa-
valla koneella. 

Tuotteen ominaisuutta/notkeutta voi säätää lisäämällä ja sekoit-
tamalla max. 1% puhdasta vettä. Esim. 200 ml vettä 20 kiloon 
Rotband Beto M Basis tuotetta. Levitä laimennettu tuote nopeasti.

Ruiskutuksessa tasaisin ``viuhka`` saavutetaan PFT Swing ko-
neella: Suutinkoko 541 ja käyttöpaine n. 110 bar.

Tuotetta ruiskutetaan koneellisesti 0-3mm kerros, minkä jälkeen  
tuote levitetään/silotetaan käsin. Jos ruiskutetaan toinen kerros, 
max. kokonaisvahvuus on 5mm. Käytettäessä vahvikekangasta, 
painetaan vahvikekangas heti tasoitteen levittämisen jälkeen 
kiinni,käyttäen muovista lastaa, telaa tai muuta soveltuvaa 
työvälinettä.

Kerrosvahvuus vahvikekankaan alla tulee olla vähin-
tään 1 mm sen jälkeen kun vahvike on asennettu. 
Jos vahvikekankaan päälle levitetään toinen kerros, 
niin alimmainen kerros pitää olla täysin kuivunut. 
Pohjatasoite levitetään leveällä lastalla. Kun pinta 
on täysin kuiva, se voidaan hioa tarpeen mukaan.

Muuta

Kuivuminen: Materiaali kovettuu kuivuessaan. Katso 
tarkemmat kuivumistiedot Knauf tasoitteet, laastit, 
työkalut - esitteestä s.26.

Avoin aika ruiskuttamisen jälkeen: Riippuen alustasta, 
kerrosvahvuudesta ja lämpötilasta, noin 20min.

Älä käytä jos huoneen lämpötila on alle +10 astetta. 

Suojeltava jäätymiseltä.

Rotband beto M basis ei käy pohjana laatoitukselle.

Työvälineet puhdistetaan vedellä heti käytön jälkeen

Menekki per 1 mm = 1,55 kg/m2

Tiheys 1,55 g/cm3

Paloluokitus A2-s1,d0

Väri valkoinen

Säkkikoko 20kg (n.13 litraa)


