
 Knauf LM 80 Kipsilattiamassa 

Alusta 
Alustan tulee olla luja, pölytön ja puhdas. Kiinteät betoni- ja laastijäämät poistetaan, eikä alustassa saa olla 
öljyä, erotusaineita tai maalikerroksia. Huokoisten pintojen ja betonin päälle levitetään Knauf FE Primer 
pohjusteaine ennen kipsimassan levittämistä. Aiemmin tehdyt työvaiheet kuten esim. putkitusten kiinnitys, 
tulee tarkistaa ennen valua. 

Reunakaistat 
Kaikille rajoittuville rakennepinnoille (seinät, putket, karmit jne) asennetaan Knauf Reunanauha. Läpivientien 
kohdat tiivistetään huolellisesti. Reunanauha asennetaan niin, että muoviosa jää etupuolelle ja se käännetään 
lattiaa vasten 90 asteen kulmassa. Aluspaperi asennetaan tämän päälle. 

Eristekerros 
Uivan lattian yhteydessä käytettävät kovat eristeet asennetaan tiiviisti toisiaan vasten puskuun. Eristeet 
suojataan Knauf FE Aluspaperilla. Suojapaperi limitetään vähintään 80 mm, saumat voi myös teipata. 

Lattiamassan koostumus 
Ennen lattiamassan pumppausta tulee tarkistaa massan koostumus juoksevuusmitalla (1,3 l). Leviämä tulee 
olla halkaisijaltaan maksimissaan 42 cm. 

Sekoitus 
Sekoitukseen suositellaan käytettäväksi esimerkiksi PFT G4 laastipumppua. Laasti sekoitetaan puhtaaseen ja 
viileään veteen (4,5 - 4,8 litraa vettä / 30 kg laastia). Valmiiksi sekoitetun massan työstöaika noin 60 minuuttia. 

Pumppaus & tasoitus 
Valutyön aikana voidaan massan tasoitus aloittaa ”hevostelemalla” harjan tai lastan avulla niistä osista, joissa 
valun paksuus on haluttu ja yläpinta vaakasuora. Tämän työvaiheen tarkoituksena on tasoittaa pienet 
epätasaisuudet ja poistaa ilmaa massasta. Työn lopputulos riippuu tämän huolellisesta suorittamisesta. 
Valmistajan sekoitusohjeita tulee noudattaa. Hyvän taivutuslujuutensa vuoksi Knauf lattiamassat eivät vaadi 
raudoitusta (esim. verkkoa). Raudoitusverkot eivät paranna pumpattavien pintalattioiden kantokykyä. 

Kerrospaksuudet 
Lattiamassaa pumpataan seuraavasti eri alustoille:  
Uivat lattiat: 30 - 80 mm.  
Liitoslattia: 20 - 80 mm.  
Ontelolaatta: 20 - 80 mm.  
Lattialämmitys: 30 - 80 mm lämmityselementin yläpuolella. 

Liikuntasaumat 
Rakenteellisten liikuntasaumojen kohdalla tehdään liikuntasauma myös kipsivaluun. Lattialämmityskohteissa 
pinta-alasta ja runkomuodosta riippuen liikuntasaumat saattavat olla tarpeellisia ja niitä tehdään suunnittelijan 
ohjeiden mukaan oviaukkoihin, yli 10 m pitkille valualoille, pintavalu-ulokkeisiin sekä -sisennyksiin. 

Kuivuminen 
Lattiavalun kuivuminen riippuu ympäröivistä olosuhteista. Lattiamassan normaali kuivumisaika on n.1 cm/vko 
kun ympäröivässä tilassa vallitseva lämpötila on 20°C ja suhteellinen ilmankosteus 65 %. Lattiarakenteen 
kosteuspitoisuus tarkistetaan ennen lattiapäällysteen asentamista. Yli 5cm paksut lattiamassakerrokset 
kuivuvat 1cm/1-2vkoa. 

Lopullinen päällystys 
Täysin kuivunut lattia voidaan pinnoittaa klinkkkeri- ja kivilaatoilla sekä parketilla. PVC-, tekstiili- ja linoleum-
matto tarvitsevat ylitasoituksen, johon soveltuu Knauf OT40 ohuttasoite tai Knauf YT30 yleistasoite. Pintalattia 
hiotaan, imuroidaan ja pohjustetaan huolellisesti ennen alustaan kiinnitettävien ja liimattavien 
lattiapäällysteiden kiinnittämistä. Pohjustus tapahtuu päällysteen valmistajan ohjeiden mukaan. 
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