
Knauf  
kipsimassalattiat 

 
• Hyvä taivutus- ja puristuslujuus • Erinomainen lämmönjohtavuus  

• Nopea työstää • Lähes kutistumaton 
• Vapaasti valittava pintamateriaali

Käyttökohteet: 
lämpölattiat 
välipohjat  
uivat rakenteet
pintalattiat 
lattiaoikaisut

Oiva valinta  
pientaloihin!



Knauf  
kipsimassalattiat 

-helppo tapa tehdä pintalattioita 
Pumpattavista ja itsestään tasoittuvista kipsisideaineisista Knauf  
-lattiamassoista valitset helposti käyttökohteeseesi soveltuvan tuotteen, 
esimerkiksi tasoitekerrokseksi raakalattian päälle tai uivaksi  
rakenteeksi puuvälipohjaan.  
 
Knauf -lattiatasoitteet soveltuvat myös 
erittäin hyvin lattialämmityskohteisiin. 
 
Uivissa rakenteissa voidaan käyttää 
eri eristevalmistajien tarkoitukseen 
soveltuvia eristeitä.
 
Hyvän taivutusvetolujuuden ja pienen 
kutistuman vuoksi verkkoa / raudoitus-
ta ei tarvita pintalattioissa. 

 
 
Valmis lattia on päällystettävissä kaikil-
la yleisesti käytössä olevilla pintama-
teriaaleilla. Mm. parketti, laminaatti, 
laatat, muovimatto ja epoksipinnoite. 

Massa sekoitetaan ja pumpataan  
esimerkiksi PFT G4 tai PFT ZP 3  
-koneella. Pumppauksessa suositte-   
lemme käytettävän valtuutettuja kipsi- 
lattiaurakoitsijoita.

Tiesitkö? 
Soveltuu 
erinomaisesti  
lattialämmitys-
kohteisiin!



3D -detaljikuvat 

1. Pintalattia ilman lattialämmitystä
• Knauf LM80 kipsivalu >20mm, tai LM35 >10mm,  
   tai Knauf OT40 lattiatasoite 3-40mm,  
   tai Knauf yleistasoite YT30 2-30mm
• Knauf FE-primer
• Ontelolaatasto 

 

2. Uiva pintalattia asennuslevyn päällä 
• Knauf LM80 kipsivalu >30mm putken yläpuolelle, tai
   Knauf LM60 kipsivalu >22mm putken yläpuolelle jos    
   eristeenä on n. 40mm nystyrälevy  
   (rakenteen kokonaisvahvuus 60mm)
• Lattialämmitysputket
• Askeläänieriste nystyrälevy + reunanauhat
• Ontelolaatasto

3. Uiva pintalattia eristekerroksen päällä 
• Knauf LM80 kipsivalu >30mm putken/kaapelin ylä- 
   puolelle
• Lattialämmitysputket
• Knauf FE-aluspaperi ja reunanauha
• Askeläänieriste
• Ontelolaatasto

4. Välipohja
• Knauf LM80 kipsivalu >30mm putken/kaapelin ylä-     
   puolelle
• Lattialämmitysputket
• Knauf FE-aluspaperi ja reunanauha
• Rakennuslevy (Esim. lattiakipsilevy KL15)
• Harvalaudoitus 22*100 K200
• Pääkannattajat 50*200 K600



Soveltuvuustaulukko & tekniset tiedot 
Teknistä tietoa LM80 LM60 LM35 OT40

Kerrospaksuus,  
liitoslattia (mm)

20-80 - 10-35 3-40

Kerrospaksuus, uiva lattia 
(mm)

30-80 22-80 (käytetään 
vain 40mm nystyrä- 
levyn kanssa)

- -

Kävelykelpoisuus (h) n. 24 n. 24 n. 5 n. 3

Kuormitettavuus,  
liitoslattia (vrk.)

3-5 3-5 2 2

Kuormitettavauus, uiva 
lattia (vrk.)

7 7 - -

Kutistuma (mm / m) 0-0,1 0-0,1 0-0,1 0-0,1

Puristuslujuus 
(N/mm²)

>30 >30 >30 >22

Taivutuslujuus 
(N/mm²)

>6 >6 >6 >6

LATTIAURAKOITSIJASI:

www.knauf.fi/knauf-oy/yhteistyokumppanit

Kysy lisää: Knauf Oy, 09 476 400, info@knauf.fi, www.knauf.fi

7. Maanvarainen laatta
• Knauf LM80 kipsivalu  
   (>40mm putken yläpuolelle)
• Lattialämmitysputket ja asennuskiskot
• Knauf Aluspaperi ja reunanauha
• Eristys ja pohjatyöt rakennesuunnittelijan   
   ohjeiden mukaisesti

6. Pintalattia Saneeraus Fast  
• Knauf LM80 kipsivalu >30mm putken/kaapelin yläpuolelle, tai
• Knauf LM35 kipsivalu >10mm putken/kaapelin yläpuolelle, tai
• Knauf OT40 ohuttasoite 3-40mm. Putken/kaapelin yläpuolelle  
   >4mm (Ø ≤10mm = 4mm, Ø ≤16mm = 6mm, Ø ≥17mm = 7mm)
• Lattialämmitysputket
• Knauf FE-primer
• Betoni


