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sivut 36 - 71

Sisäseiniin ja -kattoihin.
Uudisrakennuksiin ja saneerauskohteisiin.
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Laastit

Yleistä
Knauf:n valikoimista löytyy useita rappauslaas-
teja. Lisäksi saatavilla on kipsipohjaisia sauma-
tasoitteita levypintojen saumaamiseen ja ylitasoit-
tamiseen sekä erilaisia struktuuripinnoitteita. 

Kipsipohjaiset laastit ovat helppokäyttöisiä sisä-
rappaustuotteita, jotka soveltuvat lähes kaikille 
pinnoille. Niiden avulla voidaan tehdä sisäpuoliset 
oikaisut, tasoitukset ja pinnoitukset. Kipsilaasteja 
käyttämällä vältytään ylimääräisiltä työvaiheilta ja 
pitkiltä rakenteiden kuivumisajoilta.  

Käsi- ja konekipsilaasti
Tunnetuimmat kipsituotteet ovat käsikipsilaasti 
Goldband ja konekäyttöön kehitetty MP 75 L. 
Konerappauksessa käytettävät PFT koneet ovat 
kevyitä ja helppoja siirrellä työmaalla paikasta 
toiseen. 

Palo
Knauf käsi- ja konekipsilaasti kuuluvat Europalo-
luokkaan A1.

Valmiit pinnat
Knauf kipsituotteilla voidaan tehdä jopa 50 mm 
kertatäyttöjä ja yhdellä työstökerralla saadaan 
valmista pintaa. Valmis pinta voidaan maalata, 
tapetoida tai laatoittaa. Pintaan voidaan kerralla 
tehdä  myös haluttu struktuuri.

Tasaisia ja kuvioitua pintoja 
Knauf:n kipsilaastituotteilla!

Kipsilaastien avulla seinä- ja 
kattopinnoista saadaan yksi-
löllisiä ja tyylikkäitä.

Knauf:n valikoimista löytyy 
moneen erilaiseen tarpeeseen 
soveltuva tuote.  Autamme mie- 
lellämme tuotevalinnoissa ja 
työstöön liittyvissä kysymyk-
sissä. 
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Kipsimassojen etuja:

•  Kertatäyttönä voidaan tehdä jopa 50 mm  
 kerrosvahvuuksia

•  Pitkä työstöaika

•  Helppo työstää

• Voidaan käyttää sekä käsi- että   
 konekäyttöisesti

• Tasaa sisäilman kosteutta

• Luja

•  Iskun- ja paineenkestävä

• Kerralla valmista pintaa

• Mahdollistaa pintastruktuurit

Kipsilaasti

Yleistä
Kipsilaastit ovat kertatäyttölaasteja sisäpuolisille 
seinä- ja kattopinnoille. 

Kipsilaastit soveltuvat mm. betoni-, kevytbetoni- , 
harkko- ja tiiliseinien oikaisuun ja tasoituksiin. Val-
mis pinta voidaan maalata, tapetoida tai laatoittaa. 
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Tekniset tiedot

  Laastit   

Minimi kerrospaksuus 8 mm 5 mm 8 mm

Bulkkitiheys (kg/m3) n. 780 n. 780 n.1200

Suurin raekoko (mm) 1,2 1,2 0,2 1,2 1,5

Menekki kg/mm/m2 0,8 0,85 0,85 0,3-0,5 
kg/m2

saum. n. 0,4 kg/m2 

ylitas. n. 1,5 kg/m2

n. 5 kg/
m2

1,22

Tuottoisuus (kg laastia = l 
valmista massaa)

100
=125

100
=120

Varastointi 6 kk 6 kk 6 kk 6 kk 6 kk 6 kk 6 kk 9 kk

Pakkauskoko 30 kg 20 kg 40 kg 30 kg 25 kg 20 kg/
25 kg

25 kg 30 kg

Puristuslujuus
N/mm2 .

> 2,5 > 3,0 3,0

Taivutuslujuus
N/mm2

1,3 > 1,5 1,3

Kuulapuristuskovuus 
N/mm2

8,0 9,0

Lämmönjohtavuus
W/mK

0,28 0,25 n. 0,5

Vesihöyrynvastuskerroin n.5 n.5 n. 8

Kimmomoduli
N/mm2

2700

Knauf laastituotteiden tekniset tiedot.

Taulukosta löytyvät yksityiskohtaiset tekniset tiedot tuotekohtaisesti.
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Kosteuden sitominen 
huoneilmasta

Kosteuden 
luovuttaminen 
huoneilmaan

Ominaisuudet

Kipsi on palamaton ja lahoamaton materiaali, joka ei halkeile 
eikä kutistu. Kipsi on hajuton ja täysin turvallinen mm. allergikoille. 
Kipsi toimii eristeenä niin lämmön, äänen kuin palonkin suhteen ja 
on monikäyttöinen, helposti työstettävä materiaali.

Koostumus

Kipsin kemiallinen kaava (CaSO4 * 2H2O) puhuu puolestaan. 
Kaksi vesimolykyyliä tekee materiaalista palamattoman. Kipsiä 
pystytään käyttämään paloneristävyyttä vaativissa kohteissa te-
hokkaasti. 

Huoneilma
Knaufi n kipsituotteilla saadaan aikaan hengittävä ja terveellinen 
sisäilmasto. Kipsi materiaalina hengittää ja toimii ikäänkuin sisäil-
man tasaajana. Kipsi tasaa huoneilman kosteutta tehokkaasti, sillä 
esimerkiksi huone, (4x6m, korkeus 2,5m), joka on rapattu kipsillä, 
pystyy vuorokauden aikana "imemään" yli kaksisataa litraa koste-
utta pois huoneilmasta. Tarvittaessa kipsi luovuttaa kosteutta takai-
sin huoneilmaan. 

Tehokkuus

Knaufi n kipsituotteilla pystytään tekemään kerralla paksuja täyttöjä 
ja jopa 50 mm kerrosvahvuuksia. Tämä säästää aikaa ja tekee 
työstä tehokasta. Yhdellä ja samalla tuotteella, yhdellä rappaus-
kerralla,  saadaan oikaistua vanha seinä ja tehtyä siitä jopa maa-
lattavaa tai tapetoitavaa pintaa. Kipsi yhdistettynä koneelliseen 
levitykseen on aikaa säästävä ja kustannustehokas ratkaisu. 

Kuivuminen

Kipsi kuivuu pinnasta alkaen ja n. 10 mm rappauskerros on kuiva 
7-14 vuorokauden kuluttua. Kuivumiseen vaikuttavat olennaisesti 
käytetty materiaali, rappauksen kerrospaksuus ja kuivumisolosuhteet 
(huoneilman lämpötila ja ilmankosteus).
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Materiaalitiedot
Knauf MP 75 L on veteensekoitettava kertatäyttölaasti, joka levitetään kohtee-
seen koneellisesti esim. PFT G5 rappauskonetta käyttäen. Tehokas ja taloudel-
linen konelevitys mahdollistaa laajojen alueiden tasoituksen nopeasti. Lisää 
PFT- koneista voit lukea sivuilta 116-139. 

MP 75 L soveltuu lähes kaikkien sisätilojen rappaamiseen, erityisesti betonisten 
ja muurattujen sisäseinien ja -kattojen oikaisuihin ja rappauksiin. Kertatäytöllä 
saatu valmis pinta voidaan maalata, tapetoida tai laatoittaa.

Käyttökohteet
MP 75 L konekipsilaastia voidaan käyttää kaikissa, niin kuivissa kuin kosteis-
sakin sisätiloissa. Se soveltuu kotikylpyhuoneiden laatoitusalustaksi, mutta ei 
käytettäväksi jatkuvasti kosteissa tai märissä tiloissa (esim. uimahallit).

Knauf MP 75 L Konekipsilaasti
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Alusta ja esityöt
Rapattavan pinnan on oltava kuiva, puhdas, pölytön, rasvaton ja luja. Imevät 
alustat (esim. tiili ja kalkkihiekkakivi) pohjustetaan Knauf Yleispohjusteella 
tai Knauf Stuckprimerilla. Tiiviiden ja imemättömien pintojen pohjustukseen 
puolestaan soveltuu Knauf Betokontakt. Uudet tiili- ja kalkkihiekkaharkkopinnat 
voi rapata ilman esitöitä. 

Mikäli pinnassa on eri materiaaleja, esim.  betonia tiilipinnalla, on rajakohtaan 
asennettava tukiverkko kutistumishalkeamien estämiseksi. Verkko limitetään 
vähintään 100 mm ja sen on ulotuttava 100 mm yli rajapinnan. 

Sekoitus ja levitys
Knauf MP 75 L sekoitetaan puhtaaseen ja viileään veteen. 30 kg:n säkkiin 
sekoitetaan n. 20 litraa vettä. Sekoitus voidaan tehdä esimerkiksi PFT G 5 
rappauskonetta käyttäen. Rapatessa massan tulee olla kuohkeaa mutta ei 
itsestään valuvaa. 

MP 75 L konekipsilaastin suositeltu kerrospaksuus on 8-50 mm. Ohuemmilla ker-
roksilla on vaikea saavuttaa riittävää tasaisuutta. Yli 50 mm paksuiset kerrokset 
on tehtävä kahdella eri kerralla. Ensimmäinen kerros karhennetaan kampalas-
talla ja uusi kerros levitetään ennen ensimmäisen kerroksen  sitoutumista (mär-
kää märälle). Jos pinta pääsee kuivumaan ennen toista rappauskertaa, on se 
pohjustettava Knauf Stuckprimerilla. 

Levitettäessä MP 75 L Konekipsilaastia käsin, on levitys tehtävä viimeistään n. 60-
90 minuutin kuluttua sekoituksesta. Halutun kerrospaksuuden saavuttamisen 
jälkeen kipsikerros tasataan linjarilla. Sitoutumisen alettua kerros kostutetaan 
kevyesti ja pinta hierretään vaahtokumihiertimellä. Haluttaessa pinta voidaan 
lopuksi siloittaa teräslastalla. 
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Materiaalitiedot
Knauf Goldband on veteensekoitettava käyttövalmis kertatäyttölaasti. Se so-
veltuu erityisesti korjaus- ja paikkaustöihin sekä pienille pinnoille. Goldband 
on erinomainen tuote niin betonisten kuin muurattujenkin sisäseinien ja -katto-
jen oikaisuihin, rappauksiin sekä uritusten ja kolojen täyttöön.

Käyttökohteet
Soveltuu käytettäväksi sisätiloissa sekä seinä- että kattopinnoilla. Rapattava 
pinta pohjustetaan alustalle soveltuvalla pohjusteella. 

Goldbandilla voidaan tehdä kertatäyttöjä 50 mm asti yhdellä levityksellä. Gold-
band käsikipsilaasti soveltuu käytettäväksi kuivissa ja kosteissa sisätiloissa, erin-
omaisesti mm. kotikylpyhuoneiden laatoitusalustana. Goldbandia ei suositella 
käytettäväksi jatkuvasti kosteissa tai märissä tiloissa kuten uimahalleissa. 

Knauf Goldband käsikipsilaasti
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Alusta ja esityöt
Rapattavan pinnan on oltava kuiva, puhdas, pölytön, rasvaton ja luja. Imevät 
alustat (esim. tiili ja kalkkihiekkakivi) pohjustetaan Knauf Yleispohjusteella tai 
Knauf Stuckprimerilla. Tiiviiden ja imemättömien pintojen pohjustukseen puo-
lestaan soveltuu Knauf Betokontakt. Uudet tiili- ja kalkkihiekkaharkkopinnat voi 
rapata ilman esitöitä. 

Mikäli pinnassa on eri materiaaleja, esim.  betonia tiilipinnalla, on rajakohtaan 
asennettava tukiverkko kutistumishalkeamien estämiseksi. Verkko limitetään 
vähintään 100 mm ja sen on ulotuttava 100 mm yli rajapinnan. 

Sekoitus ja levitys
Knauf Goldband käsikipsilaasti sekoitetaan puhtaaseen ja viileään veteen po-
rakonevispilää käyttäen. 20 kg säkkiin sekoitetaan n. 14 litraa vettä. Massan 
on oltava kuohkeaa mutta ei itsestään valuvaa. Sekoituksen jälkeen massan 
annetaan seistä noin 1-3 minuuttia, minkä jälkeen tehdään vielä lyhyt sekoitus. 
Liikaa sekoitusta on vältettävä, koska se lyhentää massan työstöaikaa. 

Goldband käsikipsilaastin suositeltu kerrospaksuus on 5-50 mm. Haluttaessa 
paksumpia kerroksia, on ensimmäinen kerros karhennettava kampalastalla 
ja toinen kerros levitetävä ennen ensimmäisen sitoutumista. Jos ensimmäinen 
kerros kuitenkin ehtii kuivua, on se pohjustettava Knauf Stuckprimerilla ennen 
seuraavan kerroksen levittämistä. 

Laasti levitetään viimeistään n. 40 minuutin kuluessa sekoituksesta. Halutun ker-
rospaksuuden saavuttamisen jälkeen kipsikerros tasataan linjarilla. Sitoutumisen 
alettua kerros kostutetaan kevyesti ja pinta hierretään vaahtokumihiertimellä. 
Haluttaessa pinta voidaan lopuksi siloittaa teräslastalla.
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Materiaalitiedot
Knauf Perlfix on jauhemainen kuivalaasti, joka sekoitetaan puhtaaseen veteen. 
Perlfixillä on hyvä tarttuvuus ja se sekoittuu hyvin. Käyttövalmiina Perlfix on koos-
tumukseltaan pastamainen ja sen työstöaika on noin 30 minuuttia. 

Käyttökohteet
Knauf Perlfix on jauhemainen, veteen sekoitettava asennuskipsi eriste- ja kipsile-
vyjen kiinnittämiseen. Pohjustus tehdään alustan mukaan; imevät pinnat pohjus-
tetaan Knauf Stuckprimerilla ja tiiviit, imemättömät pinnat Knauf Betokontaktilla. 

Knauf Perlfix
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Alusta ja esityöt
Alustan on oltava kantava, luja, puhdas, pölytön ja kuiva. Sileät, imemättömät 
pinnat pohjustetaan Knauf Betokontaktilla. Voimakkaasti imevät pinnat puoles-
taan pohjustetaan Knauf Stuckprimerilla, joka on sekoitettu veteen suhteessa 
1:3. 

Sekoitus ja asennus
Säkillinen Knauf Perlfix asennuskipsijauhetta sekoitetaan porakonevispilällä 
n. 16 litraan puhdasta vettä. Valmiista seoksesta tulee pastamainen massa. 

Epätasaiselle pinnalle asennetaan Perlfix- kakkuja noin 35 cm välein. Jos 
pinnalla on suuria koloja tai pinta on muuten hyvin epätasainen, täytetään 
epätasaisuudet n. 10 cm leveällä kipsilevyn kaistaleella ja Perlfixillä. 

Levyn kiinnitys
Eristelevyn ja kipsilevyn yhdistelmärakenteessa eristekerroksen pintaan levite-
tään ohuet raidat Perlfixiä ennen asennusta. Komposiittilevy kiinnitetään seinään 
painamalla se kohtisuoraan alustaa vasten, ohjuria vasten koputtelemalla. 
Levyjen asennus ja jälkioikaisu on tehtävä ennen kipsin sitoutumista. Kun levyt 
on asennettu paikalleen ja jälkioikaistu, on tarkastettava, että Perlfix- kakun 
paksuus on vähintään 5 mm. 

Aukot ja saumat
Ovi- ja ikkuna-aukkojen kohdalla saumat limitetään niin, että levyn sauma 
tulee keskelle aukkoa. Levyt asennetaan Perlfixin avulla puskuun ja levysaumat 
saumatasoitetaan esim. Knauf Uniflott- saumatasoitteella.
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Materiaalitiedot
Knauf Readygips on käyttövalmis, pastamainen ja dispersiopohjainen sau-
matasoite, joka sisältää täyteaineena kipsiä. 

Käyttökohteet
Readygipsiä voidaan käyttää sisäpuolisten levysaumojen saumatasoituk-
seen yhdessä saumanauhan kanssa sekä kipsilevy-, kipsirappaus- , betoni- ja 
kevytbetonipintojen ylitasoitukseen. Readygipsillä voidaan tehdä useampi 
päälleikkäinen kerros. Notkean koostumuksensa ansiosta Readygipsillä on 
hyvät työstöominaisuudet. 

Knauf Readygips
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Alusta ja esityöt
Alustan on oltava kuiva, puhdas, luja, tasainen ja tukeva. Kipsilevyjen on oltava 
tukevasti kiinnitettyinä runkorakenteeseen. Mahdolliset isommat kolot täytetään 
Knauf Uniflott- saumatasoitteella. Ennalta täytettyjen alueiden annetaan kuivua 
ja ne hiotaan. Hiontapöly on poistettava ennen Readygipsin levitystä. 

Sekoitus
Knauf Readygips- saumatasoite on käyttövalmis, pastamainen seos. Valmis seos 
sekoitetaan kevyesti tuotteen tasalaatuisuuden varmistamiseksi ja tarvittavessa 
lisätään vähän vettä massan notkistamiseksi. 

Saumaus ja ylitasoitus
Reunaohennetut saumakohdat täytetään Readygipsillä lastaa apuna käyttäen. 
Saumanauha painetaan kiinni saumatasoitteeseen ja ruuvien kannat täytetään. 
Ennen seuraavan tasoitekerroksen levittämistä on edellinen kerros oltava kuiva 
ja kovettunut. 

Readygipsillä voidaan tehdä myös koko pinnan ylitasoitus. Pinta voi olla kipsile-
vyä, kipsirappausta, betonia tai kevytbetonia. Tällöin maksimikerrospaksuutena 
pidetään 3 mm. Tasoituksen voi tehdä käsin tai koneellisesti.  
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Materiaalitiedot
Knauf Uniflott on jauhemainen, veteen sekoitettava saumatasoite. Uniflo-
tilla on hyvä tarttuvuus, pieni kutistuma ja nopea lujuudenkehitys.

Käyttökohteet
Knauf Uniflott- saumatasoitetta käytetään reunaohennetun kipsilevyn sau-
matasoitukseen yhdessä kartonkisaumanauhan kanssa. Levytetyn ja sau-
matasoitetun levyn ylitasoitus voidaan myös tehdä Knauf Uniflottilla. 

Knauf Uniflott
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Alusta ja esityöt
Saumatasoitettavan levyn on oltava kuiva, puhdas ja pölytön. Saumattavien 
levyjen on oltava tukevasti kiinnitettyinä runkoon. 

Sekoitus
Knauf Uniflott- saumatasoite sekoitetaan viileään ja puhtaaseen veteen. Jauhe 
imeytetään ripottelemalla se hitaasti veteen suhteessa n. 2 osaa laastia ja 1 
osa vettä. Kun jauhe ei enää imeydy, vaan pinta jää kuivaksi, odotetaan n. 2 
minuuttia, minkä jälkeen tasoite sekoitetaan huolellisesti. Sekoitus suositellaan 
tehtäväksi käsin, koska koneellinen sekoitus lyhentää saumalaastin työstöaikaa. 

Saumaus ja ylitasoitus
Reunaohennetut saumakohdat täytetään Uniflotilla lastaa apuna käyttäen. 
Saumanauha painetaan kiinni saumatasoitteeseen ja lopuksi saumatasoitetta 
lisätään niin, että nauha peittyy kokonaan saumaan. Tarvittaessa tasoitetta 
levitetään vielä tunnin kuluttua toinen kerros siten, että sauma on levypinnan 
tasossa. Ylimääräinen saumalaasti poistetaan saumasta lastan avulla tai hion-
tapaperilla n. 1,5 tunnin kuluttua tasoitteen levityksestä.

Levytetty ja saumatasoitettu levypinta voidaan myös ylitasoittaa Knauf Uniflott- 
saumatasoitteella. 



Laastit

52

Materiaalitiedot
Knauf Mallikipsi on erittäin hienojakoinen, valkoinen stuccokipsi, jonka max. raekoko on vain 0,2 mm. 

Käyttö
Knauf Mallikipsi soveltuu käytettävksi erilaisissa paikkaus- ja muotoilutöissä sekä korjauksissa sisä-
tiloissa. Mallikipsi soveltuu erityisesti patsaiden hoitoon ja restaurointiin sekä esimerkiksi koristelis-
tojen tekoon ja keraamisen teollisuuden muottivaluihin. 

Alusta ja esityöt
Alustan on oltava puhdas pölystä ja liasta sekä huolellisesti kasteltu. 

Sekoitus
Säkillinen Knauf Mallikipsiä (40 kg) sekoitetaan n. 28 litraan puhdasta, viileää vettä. Jauhe imey-
tetään veteen ripottelemalla. Kun jauhe ei enää imeydy vaan pinta jää kuivaksi, odotetaan noin 
kaksi minuuttia, minkä jälkeen massa sekoitetaan huolellisesti tasaiseksi massaksi. Sekoitus suositel-
laan tehtäväksi käsin. Koneellinen sekoitus lyhentää jo entuudestaan lyhyttä työstöaikaa.  Massaa 
sekoitetaan aina vain se määrä, joka pystytään työstämään n. 13 minuutin aikana. 

Kuivuminen 
Mallikipsi kovettuu erittäin nopeasti. Pinta on maalattavissa vasta, kun Mallikipsi on täysin kuivunutta. 

Knauf Mallikipsi
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Knauf Stuccokipsi

Materiaalitiedot
Knauf Stuccokipsi on veteen sekoitettava, erittäin tarttuva, nopeasti kovettuva ja kestävä kipsilaasti. 
Stuccokipsin max. raekoko on 1,2 mm. 

Käyttö
Knauf Stuccokipsi sopii erityisesti käytettäväksi sisäpuolisissa korjaus- ja paikkaustöissä sekä 
kulma- ja nurkkalistojen että rappausohjureiden asennuksessa. Stuccokipsiä voidaan käyttää myös 
halkeamien tasoitukseen ja esimerkiksi askarteluun. 

Alusta ja esityöt
Alustan on oltava luja, kantava, puhdas ja pölytön. Tarttuvuus on varmistettava ennen laastin 
asennusta. 

Sekoitus
Knauf Stuccokipsi sekoitetaan viileään ja puhtaaseen veteen. Jauhe imeytetään veteen ripottele-
malla. Kun jauhe ei enää imeydy, vaan pinta jää kuivaksi, odotetaan noin kaksi minuuttia, minkä 
jälkeen massa sekoitetaan huolellisesti. Sekoitus suositellaan tehtäväksi käsin, koska koneellinen 
sekoitus lyhentää työstöaikaa entisestään. Knauf Stuccokipsiä sekoitetaan aina vain se määrä, joka 
pystytään työstämään noin kahdeksan (8) minuutin aikana.
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Materiaalitiedot
Knauf LUP 222 on väriltään harmaa, kalkkisementtipohjainen, säänkes-
tävä pohjalaasti lämmöneristäville tiilirakenteille ja muille kevytseinära-
kenteille. 

LUP 222 kalkkisementtilaastin suurin raekoko on 1,5 mm. Laasti on vettähyl-
kivä, säänkestävä ja EPS- täyteaineinen sekä sisä- että ulkokäyttöön soveltuva 
tehdasvalmisteinen kuivalaasti.

Käyttökohteet
Knauf LUP 222 soveltuu käytettäväksi sekä sisä- että ulkotiloissa pohjarap-
pauksena tai aluslaastina koristeellisiin rappauksiin, laatoitukselle, maa-
laukselle tai tapetoinnille. LUP 222 soveltuu sekä uusille että vanhoille 
pinnoille. LUP 222 kalkkisementtilaastia voidaan työstää sekä käsin että 
koneellisesti.  

Knauf LUP 222 
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Alusta ja esityöt
Alustan on oltava puhdas ja irtoinainen pöly on poistettava huolellisesti. Poh-
justusaineena käytetään Knauf Neutrasit- pohjustetta. Uudet, poltetuista tiilistä 
tai kevytsoraharkoista tehdyt pinnat eivät tarvitse erillistä esikäsittelyä. Erittäin 
kuivat pinnat on hyvä kostuttaa ennen laastin levitystä. 

Sekoitus
Knauf LUP 222 sekoitetaan aina puhtaaseen veteen. Säkilliseen LUP 222 
kalkkisementtilaastia sekoitetaan noin kahdeksan (8) litraa vettä. Koneelliseen 
sekoitukseen voi käyttää esimerkiksi PFT G 5 laastipumppua. Lisää PFT- tuotteista 
voit lukea sivuilta 116-139. Massaa sekoitetaan enintään kaksi minuuttia ja 
valmiin massan on oltava sopivan notkeaa. 

Levitys
LUP 222 levitetään koneellisesti tasaiseksi, noin 15 mm paksuiseksi kerroksek-
si. Ruiskutukseen voi käyttää esimerkiksi PFT G 5 laastipumppua, joka hoitaa 
samalla laastin sekoituksen. Yhdellä levityksellä kerrospaksuutena voidaan 
käyttää 10-30 mm. Haluttaessa paksumpia kerroksia (30-50 mm) on levitys 
tehtävä kahtena tai useampana kertana. Ennen seuraavan kerroksen levitystä 
on edellisen oltava kuiva ja kovettunut, ja se on hierrettävä. 

Pinnan vahvistus
Erilaisten seinämateriaalien rajapinnat on vahvistettava tukiverkolla. Verkko 
painetaan kiinni märkään laastiin ja limitetään 10 cm. Verkon päälle levitetään 
toinen laastikerros. Myös hyvin eristetyt seinäpinnat, osittaiset muurauspinnat, 
säiden vaikutukselle alttiit pinnat ja pinnat, joissa laastipaksuus on suuri ja 
raekoko alle 2 mm , suositellaan vahvistettavaksi verkolla. Verkko asennetaan 
noin 1/3 laastisyvyyteen ulkopinnasta katsoen.  
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Ominaisuudet:

• Kalkkisementtipohjainen kuivalaasti

• Sisä- ja ulkokäyttöön

• Helppo työstää

• Voidaan käyttää sekä käsi- että konekäyttöisesti

• Vettähylkivä

• Säänkestävä

• Täyteaineena EPS
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Pohjusteen valinta

Knaufin valikoimista löytyy laastituotteille neljä eri pohjustevaihtoehtoa. Pohjuste on valittava käyt-
tökohteen mukaan. Seuraavassa taulukossa listattuna valintakriteerejä.  Pohjusteen soveltuvuus on 
merkitty rastilla

Alusta / käyttökohde Pohjuste

Sisäkäyttö x x x x

Ulkokäyttö x x

Seinä x x x x

Katto x

Betonielementti x

Sileä ja tiivis betoni x

Imukyvytön betoni x

Kevytbetoni x x

Kevytsoraharkko ( x ) ( x ) ( x )

Tiili ( x ) ( x ) ( x )

Kalkkihiekkakivi x x x

Polystyreeni x

Kipsilevy x x

Kipsilaasti x x

Yle
isp

oh
jus

te
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tok
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tak
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Huomioitavaa: Alustan on oltava kantava, tiivis, puhdas ja kuiva
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Knauf Yleispohjuste

Materiaalitiedot
Knauf Yleispohjuste on monipuolinen, sekä sisä- että ulkokäyttöön soveltuva pohjuste 
laasti- ja muurauspinnoille. Yleispohjustetta voidaan käyttää sekä seinä- että lattia-
pinnoilla pohjustamiseen, tiivistämiseen ja pölyn sitomiseen. 

Käyttö
Pohjustettavan alustan on oltava kuiva ja puhdas. Knauf Yleispohjustetta laimen-
netaan puhtaalla vedellä käyttötarkoituksen mukaan suhteessa 1:2-5. Yleispohjuste 
tasoittaa pohjustettavaa pintaa, parantaa tartuntaa ja tasoittaa pinnan imukykyä.

Knauf Yleispohjuste levitetään pohjustettavalle pinnalle huolellisesti. 

Knauf Yleispohjusteen on annettava kuivua n. kolme tuntia ennen laastin tai tasoitteen 
levittämistä pohjustetun pinnan päälle. 
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Knauf Stuckprimer

Materiaalitiedot
Knauf Stuckprimer on erityisesti voimakkaasti imeville pinnoille, kuten Siporexille, 
kevytsoraharkoille ja kalkkihiekkatiilille kehitetty pohjustusaine sisäkäyttöön.

Käyttö
Pohjustettavan alustan on oltava kuiva ja puhdas. Knauf Stuckprimeria laimennetaan 
heikosti imeville pinnoille vedellä suhteessa 1:1. Voimakkaasti imeviä pintoja pohjus-
tettaessa laimennus tehdään korkeintaan suhteessa 1(Primer) : 3(vesi). 

Pohjuste levitetään pohjustettavalle pinnalle huolellisesti joko telalla tai pensselillä. Le-
vitys ruiskuttamalla on myös mahdollista. 

Knauf Stuckprimerin on annettava kuivua vähintää kuusi (6) tuntia ennen rappaustyön 
aloittamista. Kuivumisaika kuitenkin riippuu lämpötila- ja kosteusolosuhteista. 
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Knauf Betokontakt

Materiaalitiedot
Knauf Betokontakt on käyttövalmis, tiiviille ja imemättömille pinnoille tarkoitettu poh-
juste. Betokontakt on vesiperustainen, kvartsihiekkatäytteinen ja väriltään rosa emul-
sio.

Käyttö
Knauf Betokontakt soveltuu käytettäväksi erityisesti tiiviillä ja imemättömillä pinnoilla 
ennen rappausta tai laatoitusta. Tuote soveltuu ainoastaan sisäkäyttöön. Betokontakt 
soveltuu pohjustusaineeksi betoni-, harkko-, kipsilevy- tai kipsirappauspinnoille sekä 
kattoon että seinälle. 

Betokontakt on käyttövalmista eikä sitä tarvitse laimentaa vedellä. Käytön aikana Be-
tokontakt- pohjustetta on kuitenkin sekoitettava aika-ajoin, ettei kvartsihiekka pääse 
erottumaan ja laskeutumaan astian pohjalle. 

Betokontakt levitetään pohjustettavalle pinnalle telalla tai ruiskuttamalla. Ennen rap-
paustyön aloittamista on Betokontaktin oltava täysin kuivunutta. Betokontaktin on an-
nettava kuivua vähintään yksi vuorokausi. Kuivumisaika kuitenkin riippuu lämpötila- ja 
kuivumisolosuhteista. 
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Knauf Neutrasit

Materiaalitiedot
Knauf Neutrasit on maitomainen, erityisesti LUP 222 kalkkisementtilaastin kanssa 
käytettäväksi kehitetty pohjuste. Neutrasit soveltuu sekä sisä- että ulkokäyttöön. 

Käyttö
Alustan on oltava täysin kuiva ja puhdas. Knauf Neutrasitia voidaan käyttää 
sekä pohjustus- että tartunta-aineena. Pohjalaastin, esim LUP 222, päälle Neut-
rasit levitetään laimentamattomana. Tartuntana esim. saneerauslaastin päälle 
tai pohjusteena esim. kevytbetonille Neutrasit laimennetaan vedellä suhteessa 
1:1 ja sekoitetaan huolellisesti ennen levitystä. 

Neutrasit levitetään joko telalla, pensselillä tai ruiskuttamalla. Levitys tehdään ris-
tisuuntaisin vedoin käytettäessä telaa tai pensseliä. Tällöin Neutrasit levittyy var-
masti tasaisesti ja vältytään valumilta.

Neutrasit- pohjusteen on oltava täysin kuivaa ennen laastin levitystä. Neutrasit 
on annettava kuivua vähintään yhden vuorokauden ajan. Kuivumiseen vaikutta-
vat lämpötila- ja kosteusolosuhteet.  
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Erityistä huomioitavaa kipsirappaamisessa

Kattopintojen rappaaminen kipsillä
Kattopinnoissa on käytettävä maksimissaan 15 mm kerrospaksuutta ja rappaus 
on tehtävä yhtenä kerroksena. Verkko asennetaan kattoon, kun rappauskerros 
on noin 1/3 kokonaisrappauspaksuudesta. Verkon asennuksen jälkeen tehdään 
lopputäyttö . 

Laatoitettavan pinnan rappaaminen kipsillä
Laatoitettavien pintojen minimikerrospaksuus  on 10 mm ja tartunnan varmis-
tamiseksi pinta on jätettävä karheaksi. Voit lukea enemmän kipsin toiminnasta 
märkätiloissa seuraavalta sivulta. 
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Kipsin käyttö märkätiloissa

Knauf Konekipsilaasti MP 75 L ja käsikipsilaasti Goldband sopivat käytettäväksi normaalien kotikylpy-
huoneiden laatoitusalustana, mutta jatkuvasti kosteisiin tai märkiin tiloihin, kuten uimahalleihin, niitä 
ei suositella. Kipsilaastilla saadaan kertatäytöllä tasainen ja valmis laatoitusalusta. Kuivunut kipsilaasti 
on vesieristettävä huolellisesti vedeneristevalmistajan ohjeiden mukaan. 

Laatoitusalustaa rapattaessa on otettava huomioon minimikerrospaksuusvaatimus, joka on 10 mm. 
Vedeneristekerroksen tarttuvuuden varmistamiseksi pinta on jätettävä karheaksi. 

Tutkimustuloksia
Kipsin toimintaa on testattu seka vedellä kyllästettynä että vedeneristettynä. Kastuneen kipsin toi-
mintaa testaavissa kokeissa on saatettu aikaan tilanne, jolloin kipsi on ollut täysin kyllästettynä 
vedellä. Normaaliolosuhteissa kyseinen tilanne on hyvinkin raju ja harvinainen. Testien mukaan 
kastunutkin kipsi säilyttää hyvin muotonsa eikä esimerkiksi liukene tai murene. Kipsin sisäiset lujuu-
det heikkenevät kastuneena, mutta kipsin kuivuessa lujuudet palautuvat lähes lähtötasolle.

Knaufi n tekemien testien mukaan sekä MP 75 Konekipsilaastia että Goldband Käsikipsilaastia on turval-
lista käyttää kotikylpyhuoneiden laatoitusalustana. Aina on kuitenkin toimittava hyvän rakenustavan 
mukaisesti ja tehtävä oikeaoppiset vedeneristykset olemassa olevien ohjeiden mukaisesti.  

Vedeneristys
Tiloissa, joissa käytetään vettä ja ollaan tekemisissä kosteuden kanssa, on aina muistettava huoleh-
tia asianmukaisesta vedeneristämisestä. Kipsin on oltava tarpeeksi kuivaa ennenkuin se voidaan 
vesieristää. Vedeneristys on tehtävä huolellisesti ja  vedeneristevalmistajien ohjeiden mukaisesti. 
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Kipsirappauksen pinta ja pinnoittaminen

Kipsi on erityisen monipuolinen ja helppokäyt-
töinen materiaali. Tuotteesta riippuen kipsillä 
saadaan aikaan näyttäviä ja toimivia pintarat-
kaisuja niin asuin- kuin julkisiinkin tiloihin. 

Suuren maksimikerrospaksuutensa ansiosta kip-
sillä saadaan nopeasti ja tehokkaasti työstettyä 
päällystysvalmis pinta. Yhdellä kipsikerroksella 
saadaan aikaan jopa maalattavaa tai tapetoita-
vaa pintaa ilman hienotasoitteita. 

Kipsimassan levittämisen jälkeen huolellisella 
jälkityöskentelyllä, eli hiertämisellä ja liippaami-
sella saadaan täysin sileä ja tasainen, esimerkiksi 
maalattava pinta. Toisaalta pinnan voi myös jät-
tää hyvinkin karkeaksi, jolloin struktuurista saa-
daan erittäin näyttävä. 
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Knauf Stucanet tukiverkko

Yleistä
Stucanet on muotoiltava teräslankainen tukiverkko, jota voidaan käyttää sekä sisällä että ulkona. 
Stucanet- verkkoa voidaan taivuttaa helposti kaikkiin suuntiin ilman erityisiä työvälineitä. Stucanet 
tukiverkkoa voidaan käyttää niin uudis-, saneeraus- kuin erikoiskohteissakin.  Sillä saadaan aikaan 
kaarevat, suorat  ja kulmikkaat pinnat helposti ja nopeasti. 

Stucanet tukiverkko koostuu hitsatuista, sinkityistä teräslangoista. 15 cm välein on vahva teräs-
lanka, johon tukiverkko on kiinnitetty. Teräslankojen väliin on asennettu vahva kartonki, jossa on 
soikeita stanssauksia. Näistä rappaus tunkeutuu verkkorakenteen sisään ja kiinnittyy kantaviin 
teräslankoihin. Tukiverkko ja rappaus yhdessä muodostavat vakaan ja kestävän rakenteen, joka 
soveltuu vaativiinkin ratkaisuihin.

Käyttökohteet
Knauf Stucanet tukiverkko soveltuu käytettävksi kaikenlaisessa rappauksessa kattoihin, seiniin ja 
muihin erityistä muotoa vaativiin kohteisiin. Stucanet voidaan asentaa myös laudoitukselle tai suo-
raan olemassa olevaan alustaan. Stucanet asennetaan rappauspuoli ulospäin. Rappauspuolen 
tunnistaa siitä, että kartonki on merkitty tekstillä ja poikittaislangat ovat selvästi näkyvissä. 

Alusta
Stucanet tukiverkko voidaan asentaa lähes kaikille alustoille. Alustana seinillä ja katoissa käytetään 
normaalia puurakennetta, metallirakenteita tai erityisiä metallikiskoja.Stucanet voidaan kiinnittää 
myös suoraan olemassa olevalle alustalle, kuten esimerkiksi betonille. 

Kiinnitys
Stucanet tukiverkon kiinnikkeiden valinta riippuu aina siitä, mitä materaalia kiinnitysalusta on. Stu-
canet kiinnitetään aina alustaansa kantavista (paksuista) pitkittäislangoista. Kiinnikkeiden määrä 
riippuu kuormituksen suuruudesta. Kinnikkeiden on oltava sinkittyjä. Stucanet tukiverkon kiinnittä-
miseen soveltuvat esimerkiksi:

•  hakanen Ø 2 mm
• sidelanka Ø 1,2 mm
• sinkilät
• ruuvit aluslevyllä
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Maks. 600 mm Jäykistävä lanka
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Alusta

Kantava
lanka

Maks. 600 mm

150 mm

Stucanet asennetaan rappauspuoli ulospäin. Rappauspuolen tunnistaa siitä, että kartonki on merkitty 
tekstillä ja poikittaislangat ovat selvästi näkyvissä.

Stucanet tukiverkko asennetaan kohtisuoraan alustaa vasten niin, ettei nk. ristiliitosta synny mihin-
kään kohtaan .

Seinärakenteissa Stucanet tukiverkko kiinnitetään max. 600 mm jaolla, kattorakenteissa max. 400 mm 
jaolla. 

Stucanet tukiverkon kiinnittämiseen voidaan käyttää Ø 2 mm hakasia, sinkilöitä, Ø 1,2 mm sidelankaa 
tai aluslevyillä varustettuja ruuveja. 
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150 mm
150 mm

1 2 3

Kaikki saumat limitetään vähintään yhden silmukan leveydeltä. Verkon pitkälle sivulle tulee siis 27 
mm limitys ja lyhyelle sivulle 38 mm limitys.

Niissä saumakohdissa, joissa ei ole kiinteää alustaa, ja joissa saumat eivät ole kiinnitettynä alustaansa, 
tukilangat kiinnitetään yhteen 150 mm jaolla. Poikittaissuuntaiset langat voidaan myös kiinnittää 
yhteen pituussuuntaisten lankojen kanssa, jolloin saadaan aikaan yhtenäinen verkkoketju. 

Verkkosaumat eivät saa osua samaan linjaan ovi- ja ikkuna-aukkojen kanssa. 

Stucanet tukiverkon jatkoskohtaa ei koskaan tehdä sisä- tai ulkonurkkaan. Verkko viedään nurkan 
ympäri ja jatketaan esimerkiksi seuraavan pystytolpan kohdalla. 

Muuratuissa ja betonisissa rakenteissa Stucanet tukiverkko viedään vähintään kolmen aukon ver-
ran (n.100 mm) muuratun tai betonisen rakenteen yli. 
Tämän jälkeenStucanetin kartonki poistetaan. Jos edellä 
mainitut toimenpiteet eivät ole mahdollisia, tehdään jatkos 
vähintään 200 mm leveälläkaistaleella, joka asennetaan 
jatkoksen päälle. 
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Muistiinpanoja
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