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Pumpattavat lattiatuotteet

sivut 72 - 115

Knauf:n kipsipohjaiset pumpattavat lattiatuot-
teet soveltuvat sisäkäyttöön. Tuotteita voidaan 
käyttää sekä uudisrakentamiseen että sanee-
rauskohteisiin. 
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Knauf pumpattavat lattia-
tuotteet

Knauf:n tuotevalikoimissa ovat pintalattiamassa 
Knauf FE 80 sekä lattiatasoitteet Knauf  NE 425 
ja Knauf NS 415.

Tuotteiden käyttökohteet:

• Pintalattiamassa FE 80 voidaan pumpata 
suoraan liitosrakenteeksi betoni- tai ontelo-
laattapinnalle tai uivana rakenteena esim. 
levyrakenteen tai eristekerroksen päälle. Ker-
rosvahvuus rakenteesta riippuen 20-80 mm. 

• Lattiatasoite NE 425 pumpataan aina suoraan 
liitosrakenteeksi betoni- tai ontelolaattapin-
nan päälle. Kerrosvahvuus 10-35 mm. 

• Lattiatasoite NS 415 käytetään hienotasoit-
teena betoni-, ontelolaatta- ja kipsivalupin-
noilla. Kerrosvahvuus 0-15 mm. 

• Pintalattiamassaa FE 80 ja Lattiatasoitetta NE 
425 voidaan käyttää myös lämpölattiaraken-
teissa.
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Pumpattavat lattiatuotteet

Yleistä
Knauf:n pumpattavat lattiatuotteet ovat
kipsipohjaisia ja itsestääntasoittuvia 
massoja, jotka soveltuvat käytettävksi: 

• Pintalaataksi raakabetonin tai 
 ontelolaatan päälle
• Pintalaataksi eristekerroksen 
 päälle uivana rakenteena
• Pintalaataksi aluspaperin päälle uivana rakenteena 
• Tasoitteeksi betonin tai ontelolaatan päälle
• Lattialämmitysrakenteeksi

Liitosrakenne raakavalun päälle Uiva rakenne, min. 30 mm

Uiva rakenne eristekerroksen päälle, 
min. 30 mm

Lattialämmitysrakenne, putken päällä 
min. 30 mm

1. Knauf FE-Primer
2. FE 80, NE 425 tai NS 415

1. Knauf Reunanauha
2. Knauf Aluspaperi
3. Knauf FE 80

1. Eristekerros
2. Knauf Reunanauha
3. Knauf Aluspaperi
4. Knauf FE 80

1. Eristekerros
2. Knauf Reunanauha
3. Knauf Aluspaperi
4. Lattialämmitysputket
5. Knauf FE 80, min. 30 mm putken päälle

Rakenneratkaisuja

Knauf:n lattiatuotevalikoimista löytyy oikeanlainen tuote moneen tarkoitukseen. FE 80 Pintalat-
tiamassalla pystytään tekemään paksujakin valuja kun taas lattiatasoitteet NE 425 ja NS 415 
soveltuvat ohuempiin tasoituksiin. Lattialämmitysratkaisut voidaan toteuttaa sekä FE 80 Pintalat-
tiamassalla että NE 425 Lattiatasoitteella. Alla esimerkkejä rakenteista: 
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Valitse kipsipohjaiset lattiamassat ja  
-tasoitteet

Knauf:n kipsipohjaiset lattiatuotteet FE 80 Pintalattia-
massa sekä Lattiatasoitteet NE 425 ja NS 415 ovat 
käytännöllinen ja nopea ratkaisu moneen tilantee-
seen. Itsestään tasoittuvat, pumpattavat lattiatuotteet 
ovat sisäkäyttöön tarkoittuja tuotteita, joilla saadaan 
kerralla aikaan pinnoitusvalmis lattia. Knauf lattia-
tuotteet ovat valmiiksi sekoitettuja ja niihin lisätään 
ainoastaan puhdas vesi. Lattialämmityskohteissa kip-
sipohjaiset tuotteet takaavat tasaisen ja miellyttävän 
lämmön sekä lisäävät asumismukavuutta. 

Tuotteiden koostumus
Knauf:n kipspohjaiset pumpattavat lattiatuotteet sisältävät hiekkaa ja kipsicompoundia sekä pie-
niä määriä lisäaineita parantamaan mm. levittymistä. Tuotteista FE 80 Pintalattiamassa on CE- 
merkitty ja luokitukseltaan CA-C30-F6. Tarkemmat tekniset tiedot tuoteittain löydät seuraavalta 
aukeamalta. 

Lattian päällystäminen

Knauf:n pumpattavien lattiatuotteiden päällystäminen onnistuu kaikilla tavanomaisimmilla pääl-
lysteillä kuten parketilla, laminaatilla, muovimatoilla, akryylillä, epoksilla sekä klinkkeri- ja kivi-
laatoilla. Lisää päällystämisestä sivuilta 102–103. 
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Tuotteiden laatu
Knauf lattiatuotteista Pintalattiamassa FE 80  ja Lattiatasoite 
NE 425 valmistetaan Suomessa. Lattiatasoite NS 415 valmis-
tetaan Saksassa ja tuodaan Suomeen muiden kipsituotteiden 
kanssa samoissa toimituksissa. FE 80 Pintalattiamassaan ja 
NE 425 Lattiatasoitteeseen käytetään suomalaista hiekkaa 
ja Saksasta tuotua kipsicompoundia.  
Tuotteiden laadunvalvontaa suoritetaan jo sekoitusprosessin 
yhteydessä, sekoituksen jälkeen Suomessa Kankaanpään 
tehtaalla ja satunnaisotannan mukaan testauksia tehdään 
myös Knaufin pääkonttorilla Iphofenissa, Saksassa. Jokainen 
tuote-erä testataan huolellisesti, jolloin varmistutaan siitä, ettei 
viallista tuotetta pääse markkinoille. 
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Knauf pumpattavien lattituotteiden tekniset tiedot

Alla olevassa taulukossa on tuotekohtaisesti esitetty tärkeimmät tekniset tiedot jokai-
sesta Knaufin pumpattavasta lattiatuotteesta.

Valikoimastamme löytyy oikea tuote sekä paksun pintamassakerroksen pumppaami-
seen, ohueen lattiatasoitukseen että lattialämmityskohteeseen. 

Seuraavilta sivuilta löytyvät tarkemmat kuvaukset jokaisesta tuotteesta. 

Tekniset tiedot

Kerrospaksuus 20 - 80 mm 10 - 35 mm 0 - 15 mm

Paino kg/m3

Kuiva valmislattia
Märkä
Irtomateriaali (kuiva)

 
2000
2200
1800

2000
2200
1800

 
2000
2200
1600

Vedentarve 
litraa (vettä) / kg (kuivalaastia)

4,5 - 4,8 l /
30 kg

5,4 - 5,7 l /
30 kg

n. 6,5 l /
25 kg

Materiaalimenekki
kg/m2/mm 1,8 1,8 1,6

Työstöaika 60 min 30 min 30 min

Tuottoisuus
kg / litraa

100 kg =
55-56 litraa

100 kg =
53 litraa

100 kg =
64 litraa

Kävelykelpoisuus n. 24 h n. 5 h n. 3 h

Kuormitettavuus n. 3 vrk n. 2 vrk n. 2 vrk

Kutistuma
mm/m 0...0,1 0...0,1 0...0,1

Paloluokka A1 A1 A1

Puristuslujuus
N/mm2 > 30 > 30 > 22

Taivutuslujuus
N/mm2 > 6 > 6 > 6

Kimmomoduuli
N/mm2 n. 17 000 n. 17 000 n. 17 000

Märkälaastireaktio alkalinen alkalinen alkalinen

Pakkauskoko
kg

30, 1000,
1200

30, 1000,
1200

25

Säilytys 6 kk 6 kk 6 kk
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Materiaalitiedot
Pintalattiamassa FE 80 on itsestään tasoittuva ja valmiiksi sekoitettu laasti, 
johon lisätään ainoastaan puhdas vesi. FE 80 soveltuu erityisen hyvin alus-
lattiavaluun sekä uiviin lattiarakenteisiin ja lattialämmityskohteisiin. Massa 
voidaan sekoittaa ja pumpata esim. PFT G 5 tai PFT ZP 3 koneella. Lue 
tarkemmin sivut 116-139. 

Knauf FE 80 Pintalattiamassan ohjeistettu kerrospaksuus on 20-80 mm. Suo-
raan raakalattian, esim. betoni tai ontelolaatta, päälle pumpatessa minimipak-
suus on 20 mm. Jos pumppaus tehdään uivana rakenteena aluspaperin tai 
eristekerroksen päälle, on minimipaksuus 30 mm.  Lattialämmityskohteissa 
lämmitysputken päällä on oltava minimissään 30 mm massaa. Tämä takaa 
hyvän lopputuloksen; hyvän pinnanlaadun ja tasaisen lämmönjakautumisen. 

Knauf FE 80 Pintalattiamassaa voidaan käyttää myös kotitalouksien märkäti-
loissa, mutta se ei sovellu kohteisiin, jotka ovat jatkuvasti alttiina kosteudelle 
(esim. uimahallit). 

Knauf FE 80 Pintalattiamassa
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Alustan tulee olla luja, pölytön ja puhdas. Kiinteät betoni- ja laastijäänteet poiste-
taan, alustassa ei saa olla öljyä, erotusaineita tai maalikerroksia. Huokoisten pintojen 
ja betonin päälle levitetään Knauf FE- Primer pohjustusaine ennen kipsimassan 
pumppausta. 
Lattialämmityskohteissa putkien kiinnitys tulee tarkastaa huolellisesti. Läpiviennit 
on tiivistettävä ja kaikille rajoittuville rakennepinnoille (seinät, putket, karmit, jne.) 
asennetaan Knauf FE- reunakaista tai vastaava. 
Uivan lattian yhteydessä käytettävät kovat eristeet asennetaan huolellisesti pus-
kuun. Eristeet suojataan Knauf FE-Aluspaperilla tai bitumipaperilla (tiheydeltään 
200 g/m2). Suojapaperi limitetään vähintään 8 cm. Seinustoilla paperi nostetaan 
yli lattiapinnoituskorkeuden. 

Sekoitus ja levitys
FE 80 Pintalattiamassan sekoitukseen ja pumppukseen voidaan käyttää esimer-
kiksi PFT G 5 tai ZP 3 laastipumppua. Laasti sekoitetaan puhtaaseen ja viileään 
veteen käyttäen 30 kg laastia kohden 4,5-4,8 litraa vettä. Valmiiksi sekoitetun 
massan työstöaika on noin 60 minuuttia. Ennen pumppausta laastin koostumus 
on tarkistettava juoksevuusmitalla (1,3l). Leviämä on oltava halkaisijaltaan 40-
42 cm. Liian suuri vesimäärä heikentää massan lujuutta ja kasvattaa kuivumis-
aikaa sekä voi aiheuttaa pinnan epätasaisuutta. 
Pumpatun pinnan tasoitus harjalla tai hevostelemalla voidaan aloittaa heti niistä 
kohdista, joissa haluttu kerrospaksuus on saavutettu. Tämän työvaiheen tarkoituk-
sena on tasoittaa pinta ja poistaa mahdolliset ilmakuplat. Työ pitää tehdä huolel-
lisesti ja ohjeita noudattaen, jotta varmistutaan mahdollisimman hyvästä loppu-
tuloksesta.   
Hyvän taivutuslujuutensa vuoksi Knauf lattiamassat ja -tasoitteet eivät vaadi rau-
doitusta. Raudoitus ei paranna pumpattavien pintalattioiden kantokykyä. Suu-
retkin alueet voidaan pumpata yhtenäisinä, mutta rakenteellisen liikuntasauman 
kohdalle on kipsimassavaluunkin tehtävä sauma. 

Alusta ja esityöt
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Materiaalitiedot
Knauf Lattiatasoite NE 425 on itsestään tasoittuva, pumpattava lattiatasoite 
epätasaisten pintojen tasoittamiseen tai korkeustasaukseen. NE 425 on 
valmiiksi sekoitettu laasti, johon lisätään vain puhdas vesi. Sekoituksen ja 
pumppauksen voi tehdä esimerkiksi PFT G 5 tai ZP 3 koneella (lue lisää 
sivuilta 116-139). 

NE 425 tasoitemassakerroksen ohjeistettu kerrospaksuus on 10-35 mm. Tasoi-
tevalu tehdään aina liitosrakenteena suoraan kiinteän alustan päälle. NE 425 
soveltuu tietyin ehdoin myös lattialämmitysrakenteisiin, lue lisää sivulta 99.  

Knauf NE 425 Lattiatasoite
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Alusta ja esityöt
Alustan on oltava luja ja puhdas. Betonilaattojen ylin kerros (sementtiliima) on 
poistettava ja pumpattaessa suoraan vanhojen laattojen päälle on varmistuttava 
siitä, että laatat ovat puhtaita. Ennen pumppausta pinta on pohjustettava huolel-
lisesti. Imevät pinnat pohjustetaan vesiohennetulla Knauf FE-Primer pohjusteella. 
Voimakkaasti imevät pinnat käsitellään kahteen kertaan. Ensimmäisen pohjuste-
kerroksen on kuivuttava ennen seuraavan levittämistä. Tiiviit pinnat suositellaan 
pohjustettavaksi kertaalleen. Täysin sileät ja imemättömät pinnat pohjustetaan 
epoksipohjaisella kaksikomponenttisella pohjusteella (esim. Knauf FE- kyllästysaine) 
kahteen kertaan. Päällimmäiseen kerrokseen sekoitetaan hiekkaa tartunnan pa-
rantamiseksi. Valettavan pinnan lämpötila ei saa olla normaalia huonelämpötilaa 
korkeampi. Lattialämmityskohteissa on varmistettava, että putket on huolellisesti 
kiinnitettyinä alustaan. 

Sekoitus ja levitys
Sekoitukseen voidaan käyttää esimerkiksi PFT G 5 tai ZP 3 laastipumppua. Laasti 
sekoitetaan puhtaaseen ja viileään veteen käyttäen 30 kg laastia kohden 5,4-5,7 
litraa vettä. Ennen pumppausta massan koostumus tarkistetaan juoksevuusmitalla 
(1,3l). Leviämän on oltava halkaisijaltaan alle  50 cm. Liian suuri vesimäärä hei-
kentää lujuutta ja voi aiheuttaa epätasaisuutta pintaan sekä pidentää kuivumisai-
kaa. Pumpattu massa voidaan tasoittaa harjan avulla heti, kun pinta on vaaditulla 
korkeudella. Tämän työvaiheen tarkoituksena on tasoittaa pienet epätasaisuudet 
ja poistaa mahdolliset ilmakuplat. Kipsimassavaluun on tehtävä liikuntasauma 
ainoastaan rakenteellisten liikuntasaumojen kohdalle.
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Knauf NS 415 Lattiatasoite

Materiaalitiedot
Knauf Lattiatasoite NS 415 on itsestään tasoittuva, pumpattava lattiata-
soite epätasaisten pintojen tasoittamiseen tai ohueen korkeustasaukseen. 
NS 415 soveltuu erityisesti kipsi- ja sementtialustoille. Lattiatasoite NS 415 
soveltuu myös kolmikerros kipsilevylattian soirovälien täyttöön. Tällöin ra-
kenteesta saadaan kokonaisuudessaan homogeeninen ja yhtenevä. NS 
415 on valmiiksi sekoitettu laasti, johon lisätään vain puhdas vesi. Sekoi-
tuksen ja pumppauksen voi tehdä esimerkiksi PFT G 5 tai ZP 3 koneella 
(lue lisää sivuilta 116-139). 

NS 415 tasoitemassakerroksen ohjeistettu kerrospaksuus on 0-15 mm. Tasoite 
toimii hienotasoitteena 5 mm:iin saakka ja lattiatasoitteena 5-15 mm kerrok-
sena ennen päällysteen kiinnitystä. 
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Alusta ja esityöt
Alustan on oltava luja, eikä siinä saa olla erotusaineita. Betonilaattojen ylin ker-
ros (sementtiliima) on poistettava ja pumpattaessa suoraan vanhojen laattojen 
päälle on valmistuttava siitä, että laatat ovat puhtaita. Ennen pumppausta on 
pinta pohjustettava huolellisesti. Imevät pinnat pohjustetaan vesiohennetulla Knauf 
FE-Primer pohjusteella. Voimakkaasti imevät pinnat käsitellään kahteen kertaan. 
Ensimmäisen pohjustekerroksen on kuivuttava ennen seuraavan levittämistä. Tii-
viit pinnat suositellaan pohjustettavaksi kertaalleen. Täysin sileät ja imemättömät 
pinnat pohjustetaan epoksipohjaisella kaksikomponenttisella pohjusteella (esim. 
Knauf FE- kyllästysaine) kahteen kertaan. Päällimmäiseen kerrokseen sekoitetaan 
hiekkaa tartunnan parantamiseksi. Kolmikerros kipsilevylattian soirovälejä täytet-
täessä pohjusteeksi käy myös Knauf Yleispohjuste. Valettavan pinnan lämpötila 
ei saa olla normaalia huonelämpötilaa korkeampi.

Sekoitus ja levitys
Sekoitukseen voidaan käyttää esimerkiksi PFT G 5 tai ZP 3 laastipumppua. Laasti 
sekoitetaan puhtaaseen ja viileään veteen käyttäen 25 kg laastia kohden n. 6,5 
litraa vettä. Paksumpia kerroksia (> 5mm) valettaessa vesimäärää suositellaan 
hieman vähennettävän. Ennen pumppausta massan koostumus tarkistetaan juok-
sevuusmitalla (1,3l). Leviämän on oltava ohuilla kerroksilla halkaisijaltaan max. 
68 cm ja paksummilla kerroksilla max. 62 cm. Pumpattu massa voidaan tasoittaa 
harjan avulla heti, kun pinta on vaaditulla tasolla. Tämän työvaiheen tarkoituksena 
on tasoittaa pienet epätasaisuudet ja poistaa mahdolliset ilmakuplat.
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Knauf FE- Primer

Materiaalitiedot
Knauf FE-Primer on lattiapinnoille tarkoitettu 
pohjuste. FE-Primer on modifioitu, liuotteeton 
muovidispersio, joka soveltuu sisä- ja ulkoti-
loihin. Se soveltuu lattiapohjusteeksi eritysesti 
Knauf FE 80 Pintalattiamassalle sekä Knauf 
NE 425 ja NS 415 lattiatasoitteille. Knauf 
FE-Primer lisää kipsimassan ja -tasoitteen tart-
tuvuutta alustaan ja säätelee alustan kosteu-
denimukykyä.

Alusta ja esityöt
Alustan tulee olla täysin kuivunut, kiinteä, luja ja puhdas. Pöly, mahdolliset maali- 
ja vahajäämät sekä puhdistusaineet on poistettava. 

Sekoitus ja levitys
FE-Primer levitetään tasaisesti koko pumpattavalle alueelle. Harjalla saadaan pa-
ras lopputulos. Lätäköiden muodostumista on vältettävä. FE-Primer laimennetaan 
vedellä suhteessa 1:1. Menekki betoniselle raakalattialle on noin 200 g/m2 (riip-
puu alustan imukyvystä). Imevät ja huokoiset alustat pohjustetaan kahteen kertaan 
siten, että ensimmäinen levityskerta laimennetaan vedellä suhteessa 1:1 ja toinen 
levitetään laimentamattomana. 

Varastointi ja käyttöolosuhteet
Knauf FE-Primer on säilytettävä kuivassa paikassa ja suojattuna jäätymiseltä. Tuote 
säilyy oikein varastoituna vähintään 6 kk. Työskentelylämpötilan ja alustan läm-
pötilan on oltava yli +5 oC. Työvälineet puhdistetaan vedellä heti käytön jälkeen. 
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Knauf Aluspaperi ja Knauf Reunanauha

Materiaalitiedot
Knauf Aluspaperi on pintakäsiteltyä paperia, joka 
ei päästä kosteutta lävitseen alapuolisiin rakentei-
siin. Aluspaperia käytetään uivissa rakenteissa pum-
pattaessa massa esimerkiksi eriste- tai levykerroksen 
päälle. Knauf Aluspaperi limitetään saumoistaan 
vähintään 8 cm. Aluspaperin päälle pumpattaessa 
massakerroksen minimipaksuus on 30 mm. 

Knauf Reunanauha on solumuovikaista, jota käyte-
tään erottamaan pystyrakenteet ja muut rajoittuvat 
rakenneosat pumpattavasta lattiamassasta. Reuna-
nauha asennetaan muovikaistale poispäin reunasta ja 
Knauf Aluspaperi tuodaan muovikaistan päälle. Reu-
nakaista estää esimerkiksi puurunkoisissa väliseinissä 
mahdollisesti tapahtuvan liikkeen vaikutuksia pum-
pattuun massarakenteeseen.   
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Materiaalitiedot
Vaadittaessa suojausta pohjakosteudelta tai 
muuta tiivistystä liittorakenteilla, saadaan tiivistys 
tehtyä kätevästi Knauf FE- tiivisteaineella. FE- tii-
visteaine  on 2 K-epoksihartsipohjainen neste-
mäinen tiivistyskalvo. FE- tiivisteaineen molempia 
komponentteja on käytettävä aina oikea määrä. 
10 kg toimituspakkauksessa komponentteja on 
juuri oikeassa suhteessa. 

Knauf FE- tiivisteaine

Alusta ja esityöt
Alustan on oltava puhdas ja luja. Ennen FE- tiivisteaineen levittämistä on alus-
talle levitettävä tartunta-aineena toimiva FE- kyllästysaine. FE- kyllästysaineen 
menekki on noin 400 g/m2. 

Sekoitus ja levitys
Kovetin (komponentti B) lisätään hartsiin (komponentti A) ja sekoitetaan huolel-
lisesti. Sekoituksen jälkeen seos kaadetaan puhtaaseen astiaan. FE- tiivisteai-
netta levitetään kahtena eri kerroksena. Ensimmäisen kerroksen menekki on n. 
600 g/m2 ja toisen n. 200 g/m2. Toinen kerros voidaan levittää 12-24 tuntia 
ensimmäisen kerroksen levityksen jälkeen. Kuivattu kvartsihiekka (1-2 mm) ripo-
tellaan heti tiivisteainekerroksen päälle sen ollessa vielä märkä. Sitoutumaton 
kvartsihiekka voidaan seuraavana päivänä poistaa ja pinnalle voidaan pum-
pata Knauf FE 80 pintalattiamassa tai Knauf NE 425 lattiatasoite. 

Varastointi ja käyttöolosuhteet
Knauf FE-tiivisteaine on säilytettävä kuivassa ja viileässä. Tuote säilyy oikein 
varastoituna vähintään 12 kk. Työskentelylämpötilan ja alustan lämpötilan on 
oltava yli +10 oC.  
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Knauf FE- kyllästysaine

Materiaalitiedot
Knauf FE- kyllästysaine on matalaviskoosinen 2 K- 
epoksihartsi. FE- kyllästysainetta voidaan käyttää 
pumpattavan lattiamassan tai -tasoitteen tartunta-
aineena, FE- tiivisteaineen esikäsittelyaineena tai 
halkeamien korjaamiseen. FE- kyllästysaineen 
molempia komponentteja on käytettävä aina 
oikea määrä. 10 kg toimituspakkauksessa kom-
ponentteja on juuri oikeassa suhteessa. 

Alusta ja esityöt
Alustan on oltava puhdas ja luja.

Sekoitus ja levitys
Kovetin (komponentti B) lisätään hartsiin (komponentti A) ja sekoitetaan huolelli-
sesti. Sekoituksen jälkeen seos kaadetaan puhtaaseen astiaan. FE- kyllästysaine 
levitetään alustalle tasaisesti ja huolellisesti. Tärkeänä seikkana on huomioitava, 
että FE- kyllästysaine ei kovetu, jos siihen sekoittuu vettä. Tartunta-aineena käytet-
täessä FE- kyllästysaineen menekki on n. 150-350 g/m2. Vielä märän FE- kyllästys-
aineen päälle ripotellaan kuivaa kvartsihiekkaa(1-2 mm) n. 1,5 kg/m2. 

Varastointi ja käyttöolosuhteet
Knauf FE-kyllästysaine on säilytettävä kuivassa ja viileässä. Tuote säilyy oikein 
varastoituna vähintään 12 kk. Knauf FE- kyllästysaineen työskentelylämpötila on 
10 oC - 25 oC. Jos Knauf FE- kyllästysainetta käytetään tartunta-aineena, on alustan 
lämpötilan oltava yli +8 oC. 

Ominaisuus / tuote FE- tiivisteaine FE- kyllästysaine
Sekoitussuhde (komp. A:B) 3:1 2:1
Työstöaika (+20 oC) n. 30 min n. 15 min 
Työskentelylämpötila yli 10 oC yli 10 oC
Kävelykelpoisuus n. 24 tunnin jälkeen n. 24 tunnin jälkeen
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Knauf Katja ja Knauf liitosnauha

Materiaalitiedot
Knauf Katja tiivistematto on ohutta ja erittäin tiivistä lasikuitu- ja alumiinivahvisteista 
polymeeribitumista valmistettua tiivistemattoa. Knauf Katjaa käytetään kohteissa, 
joissa tarvitaan tiivistystä esimerkiksi pohjakosteutta vastaan. Katjalla saadaan 
aina aikaan uiva rakenne.

Alusta ja esityöt
Alusta on puhdistettava harjalla eikä siinä saa olla teräviä kohoumia. Työskente-
lylämpötila on oltava yli +5 oC.

Käyttö
Katja tiivistematto levitetään puhdistetulle pinnalle ja saumat limitetään vähintään 
10 cm. Maton pitkät sivut ovat itsestäänkiinnittyvät ja päätypuskujen jatkokset 
liitetään yhteen Knauf liitosnauhalla. Knauf liitosnauhaa käytetään myös Knauf 
Katjan ja nousevien rakenneosien välisissä liitoksissa sekä Katjan yläpuskun tiivis-
tyksessä. Knauf Katjan päälle levitetään erotuskerrokseksi Knauf Aluspaperi tms. 
ennen kipsimassan pumppausta.
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Knauf sulkukulma, Knauf liikuntasaumaprofiili ja liikuntasaumanauha

Pumpattavissa lattiarakenteissa on tarvittaessa tehtävä liikuntasauma. Liikuntasaumoja 
joudutaan tekemään massarakenteeseen kantavien rakenteiden rakenteellisten liikunta-
saumojen kohdalle ja tarvittaessa esimerkiksi oviaukkoihin, pinnan korkeusmuutoskoh-
tiin ja suurien alueiden ollessa kysymyksessä jakamaan alue osiin. 

Alla esiteltynä Knauf:n valikoimista löytyvät liikuntasaumatarvikkeet. 

• Knauf sulkukulma on monikerroskartonki, jota voidaan käyttää 
kumpi tahansa kylki ylöspäin. Näin saadaan sopiva lista joko 30 mm 
tai 50 mm paksulle rakenteelle. Sulkukulma on kätevä tapa toteut-
taa liikuntasaumat esimerkiksi oviaukkojen kohdalla tai lattiakorke-
uden muutoskohdassa. 

• Knauf liikuntasaumaprofiili on mitoiltaan Knauf sulkukulman kal-
tainen, mutta materiaaliltaan muovia. Profiili voidaan kiinnittää 
alapuoliseen rakenteeseen mekaanisesti valmiiksi tehtyjen reikien 
avulla. 

• Knauf liikuntasaumanauhaa käytetään yhdessä Knauf liikuntasau-
maprofiilin kanssa. Liikuntasaumanauha on itsekiinnittyvää vaahto-
muovia. Saumanauhan paksuus on 10 mm ja leveys 70 mm. 



90

Pumpattavat lattiatuotteet

Käyttöominaisuuksia:

• hyvä taivutus- ja 

puristuslujuus

• kutistumattomuus

• ei halkeilua

• ympäristöystävällinen

• päällystettävissä 

monilla erilaisilla 

lattianpäällysteillä

• hyvä lämmönjohtokyky, 

erinomainen 

lattialämmityskohteissa

• palamaton

• helppo ja nopea työstää

• kovettuu nopeasti

• saumaton / 

vähäsaumainen 

rakenne

• päällystysvalmis lattia

• nopeasti 

kävelykelpoinen, 

nopeuttaa seuraavien 

työvaiheiden aloitusta
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Pumppaustyön eteneminen
Knauf lattiatuotteiden työstäminen on tehtävä ohjeiden mukaan ja huolellisesti, 
jotta saadaan aikaan paras mahdollinen lopputulos.  Seuraavasta löydät työ-
vaiheet käytynä läpi yksitellen. 

Alusta ja esityöt
Pumpattaessa kipsipohjainen lattiamassa tai -tasoite liitosvaluksi suoraan raakalattian päälle on 
pinta pohjustettava Knauf FE-Primerilla. Primer levitetään koko alalle huolellisesti ja annetaan 
kuivua ennen pumppauksen aloitusta. Mahdolliset reiät ja raot on tiivistettävä ennen pumppa-
usta. 

Uivan rakenteen yhteydessä, pumpattaessa esimerkiksi eristekerroksen tai levyrakenteen päälle, 
käytetään aina Knauf Reunanauhaa ja Aluspaperia tai vastaavia. Reunanauhat asennetaan kaikille 
rajoittuville rakenneosille tiiviisti rakennetta vasten. Aluspaperi levitetään vihertävä puoli ylöspäin 
ja limitetään min. 8 cm. Paperi tuodaan reunoilla reunakaistan muoviosan päälle, joilloin alustasta 
tulee tiivis. 
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TUOTE Vesimäärä/säkki
FE 80 4,5 - 4,8 litraa

NE 425 5,4 - 5,7 litraa
0-5 mm kerrokset 6,5 litraa

5-15 mm kerrokset 6,2 litraa
NS 415

Korkomerkkien asennus
Ennen pumppauksen aloitusta asennetaan korkomerkit. Kor-
komerkkejä on asennetava n. 1 kpl / 4 m2. Tällöin varmistu-
taan siitä, että valmiista lattiapinnasta saadaan tasainen ja 
että se on joka paikasta oikeassa korossa. Korkomerkit osoit-
tavat pumppauksen edetessä vaaditun valmiin lattiapinnan 
tason. Korkomerkit voidaan asentaa suoraan esim. betoniin, 
ontelolaattaan tai eristeeseen. 
Korkomerkkinä voidaan käyttää ruuvia, naulaa tms. Korkomerk-
kien asentaminen myös katosta roikkuviksi on mahdollista. 
Pumpatessa eristekerroksen päälle korkomerkit voi asentaa 
myös eristekerroksen läpi suoraan alla olevaan rakenteeseen.
 
Pumppaus
Knauf pumpattavat lattiatuotteet ovat itsestään tasoittuvia. 
Valmiiseen kuivalaastiin sekoitetaan ainoastaan puhdas 
vesi. Sekoitukseen ja pumppaukseen voi käyttää esimerkiksi 
PFT G 5 tai ZP 3 laastipumppua, joka sekoittaa kuivalaastin 
veteen ja pumppaa valmiin laastin letkuja pitkin haluttuun 
paikkaan. Monikäyttöisistä PFT-koneista voit lukea lisää si-
vuilta 116–139. Ohjeistetun vesimäärän noudattaminen on 
tärkeää, sillä liian suuri vesimäärä voi aiheuttaa lujuuden 
heikkenemistä, pinnan epätasaisuutta ja ongelmia pumppa-
uksessa. Jokaisella tuotteella on omat ohjeistetut vesimäärät, 
joita noudattamalla saa parhaan lopputuloksen. 
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TUOTE Leviämä (halkaisija)
FE 80 < 42 cm

NE 425 < 50 cm
0-5 mm kerrokset < 68 cm

5-15 mm kerrokset < 62 cm
NS 415

Leviämäkoe
Pumppauksen edetessä on hyvä aika-ajoin tehdä leviämäkoe, 
jotta voidaan varmistua vesimäärän oikeellisuudesta ja siitä, 
että  lopputuloksesta tulee paras mahdollinen. Leviämäkoe 
tehdään 1,3 litran astialla. Astia täytetään pintaa myöden ja 
leviämän halkaisija mitataan heti, kun astia on nostettu pois ja 
massa levittynyt. Koe tehdään esimerkiksi irrallisen muovilevyn 
päällä tai jollain muulla imemättömällä alustalla.  
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Pumppauksen jälkeinen tasoitus
Pumppauksen jälkeinen tärkeä työvaihe on pinnan tasoi-
tus. Pinta voidaan tasoittaa joko hevostelemalla tai harjalla. 
Ohuilla kerroksilla parempi lopputulos saadaan harjalla; pak-
summat kerrokset taas tulee hevostella huolellisesti. Tasoituksen 
voi aloittaa heti niistä kohdista, joissa haluttu korko on saavu-
tettu ja pinta on suunnitellulla tasolla.  

Hevostelu tehdään koko pinnan alalle kahteen suuntaan. Ensim-
mäisellä kerralla "hevonen" painetaan alustaan asti. Toisella, en-
simmäiseen nähden poikittain tehtävällä, hevostelukerralla mas-
saa työstetään vain pinnalta. Harjalla koko pumpattu ala käydään 
huolellisesti läpi pitäen harjaa kokoajan liikkeen suunnassa. 

Hevostelun ja harjauksen tarkoituksena on tasoittaa pinta ja pois-
taa massasta mahdolliset ilmakuplat. Huolellisella tasoitustyöllä 
saadaan aikaan helposti pinnoitettava ja erittäin tasainen pinta.   

Tämän työvaiheen jälkeen massa jätetään kuivumaan. Kuivumi-
sesta voit lukea enemmän seuraavalta sivulta. Pumpattu alue on 
käveltävissä massalaadusta, kerrospaksuudesta ja olosuhteista 
riippuen noin vuorokauden kuluessa pumppauksesta. 
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Pumpatun lattian kuivaus
Kipsipohjaisten lattiamassojen ja -tasoitteiden on saatava kui-
vua esteettä. Kuivuminen riippuu pääasiassa lämpötilasta, ym-
päröivän tilan ilmankosteudesta ja -nopeudesta sekä tietenkin 
pumpatun kerroksen kerrospaksuudesta. Päällystysvalmis lattia 
saadaan aikaan mahdollisimman nopeasti seuraavien seikko-
jen toteutuessa
• alhainen ilmankosteus
• suuri ilmannopeus
• korkea lämpötila

Massan kuivuminen edellyttää, että käytetty kostea ilma korvau-
tuu jatkuvasti tuoreella, kuivalla ilmalla. Ihannetilanteessa ilman-
vaihto järjestetään avointen ikkunoiden ja ovien kautta. Pelkäs-
tään raollaan olevat ikkunat eivät riitä takaamaan tarpeeksi no-
peaa ja tehokasta kuivumista, koska ilmanvaihtoarvot ovat silloin 
liian pieniä. Jos lattian kuivuminen estyy liian alhaisen sisälämpö-
tilan vuoksi, voi massan sitoutumisvenymä olla yli 0,1 mm/m, ja 
varsinkin suurilla lattiapinnoilla voidaan tarvita lisäsaumoja. 

Kipsipohjaisen lattiamassan kuivumisprosessin aikana pumppa-
uksen yhteydessä lisätystä vedestä noin puolet haihtuu ja puolet 
sitoutuu massaan. Kuivauksen aikana puhutaan siis sadoista tai 
jopa tuhansista litroista vettä, joka on johdettava pois rakennuk-
sesta. 

Materiaali pyrkii kosteustasapainoon ympäristön kanssa. Ta-
sapanotilassa materiaalin huokosten ilmatilan suhteellinen 
kosteus on sama kuin ympäröivän ilman kosteus. Talvella si-
säilma saadaan helposti kuivaksi, jolloin se sitoo huomattavan 
määrän kosteutta. Kosteus saadaan helposti poistettua tuuletta-
malla. Sateisena kesäaikana tilanne on kuitenkin hankalampi 
ja tuuletukseen on kiinnitettävä erityistä huomiota. 
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Kuivaus

• Ikkunat ja ovet on avattava 

ilmanvaihdon varmistami-

seksi kahden päivän kulut-

tua valamisesta. 

• Läpivetoa on vältettävä.

• Jos ilma-aukot eivät ole riit-

tävät (esimerkiksi ikkunoita 

ei ole tarpeeksi), on kostea 

ilma puhallettava ulos pu-

haltimien avulla.

• Jos riittävää ilmanvaihtoa ei 

onnistuta järjestämään, on 

käytettävä huoneilman kos-

teudenpoistajia.

• Lattialämmityksen aloitus 

ja lisälämmitys tehostavat 

kuivumisprosessia, mutta 

silloinkin on huolehdittava 

riittävästä ja jatkuvasta tuu-

letuksesta. 

• Kuivumista ja aikataulua 

suunniteltaessa on hyvä 

pitää mielessä, että kuivu-

misaika kasvaa progressii-

visesti lattian paksuuden 

kasvaessa. 

• Pumpattua ja kuivuvaa lat-

tiapintaa ei saa peittää!
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Lattialämmitys
Kipsipohjaisilla lattiatuotteilla voidaan tehdä myös lattialämmi-
tysrakenne helposti ja yksinkertaisesti. Hyvän lämmönjohtoky-
kynsä ansiosta kipsipohjaiset tuotteet soveltuvat erittäin hyvin 
lattialämmitykseen.

Lämmityselementtinä voidaan käyttää sekä sähkökaapeleita että 
vesikiertoista lämmitysputkistoa ja rakenne voidaan toteuttaa 
joko pintalattiamassalla tai lattiatasoitteella. Massan valinta 
tehdään kohteen ja tarpeiden mukaan; uudiskohteet ja kaikki 
ääneneristävyyttä vaativat rakenteet toteutetaan FE 80 Pintalat-
tiamassalla. Saneerauskohteet ja kohteet, joissa lattiapinnan 
korkeuden nousulla on tarkat rajoitukset, toteutetaan NE 425 
Lattiatasoitteella. FE 80 Pintalattiamassalla voidaan rakenne 
tehdä myös eriste- ja esimerkiksi levykerroksen päälle. Sanee-
raukseen tarkoitettu NE 425- rakenne tehdään aina liitosraken-
teena betonin tai ontelolaatan päälle.  

OMINAISUUS / TUOTE FE 80 NE 425
Massakerros vesikiertoisen 

lämmityselementin päällä

> 30 mm > 10 mm

Soveltuvuus alustalle:

• liitosvalu x x

• uiva rakenne paperin päälle x

• eristekerroksen päälle x

Lämmityksen aloitus (vrk) 7 2

FE 80 Pintalattiamassa:
• Liitosrakenteena
• Eristekerroksen päälle
• Levyrakenteisen lattian 

päälle
• Kaikkiin uiviin rakenteisiin
• Askelääneneristävyyttä vaa-

tiviin rakenteisiin

NE 425 Lattiatasoite:
• Aina liitosrakenteena
• Saneerauskohteisiin
• Kohteisiin, joissa lattian kor-

keuden nousulle tarkat rajat
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Lattialämmitysrakenne FE 80 Pintalattiamassalla
FE 80 Pintalattiamassalla voidaan tehdä lattialämmitysrakenne 
liitospintalattiana tai uivana rakenteena joko levyrakenteen tai 
eristekerroksen päälle. Uivissa rakenteissa massakerroksen alle 
asennetaan Knauf Aluspaperi. Suoraan eristekerroksen päälle 
voidaan pumpata esimerkiksi dB fast- rakenteessa. 

Liitospintalattiarakenteessa alusta pohjustetaan Knauf FE-Prime-
rilla ennen putkien kiinnitystä. Lämmitysputket /-kaapelit kiinni-
tetään suoraan alustaan tai vaihtoehtoisesti pohjustetulle pin-
nalle levitetään esim. raudoitusverkko, johon putket kiinnitetään. 
Tällöinkin verkko toimii ainoastaan asennusalustana, lisälujuutta 
se ei kipsirakenteeseen tuo. Kipsimassa pumpataan putkien 
päälle niin, että putken päällä on min. 30 mm massaa.

Uivassa lattiarakenteessa alustana voi olla levyrakenne tai eris-
tekerros. Levyn tai eristeen päälle levitetään Knauf Aluspaperi 
ja reunoille asennetaan Knauf Reunanauha. Putket kiinnitetään 
paperin läpi suoraan alustaan tai asennusalustana käytetään rau-
doitusverkkoa. Kipsimassa pumpataan putkien päälle niin, että 
putken päällä on min. 30 mm massaa. 

Warmia Oy:n kanssa yhteistyössä kehitetyssä dB fast- rakenteessa 
kipsimassa pumpataan suoraan eristelevyn päälle. Eristelevyssä 
on "asennusurat" vesikiertoiselle lämmitysputkelle, joten putkia 
ei tarvitse erikseen kiinnittää. dB fast täyttää tutkitusti askelääni-
vaatimukset ja soveltuu monenlaisiin kohteisiin. dB fast- rakenne-
kuva löytyy sivulta 110.

Kaikissa tapauksissa lämmityselementit kiinnitetään lattialämmi-
tystoimittajan ohjeiden mukaisesti. 

Lattialämmitysrakenteessa on aina kiinnitettävä erityistä huo-
miota lämmityselementin kiinnittämiseen. Pumppauksen aikana 
voi ilmetä ongelmia, jos esimerkiksi vesikiertoiset lämmitysput-
ket pääsevät nousemaan. Putken päälle tulevan massamäärän 
ohjeistusta on noudatettava, sillä ohjeen noudattamisella taa-
taan tasainen lämmönjakautuminen sekä helposti pinnoitettava, 
tasainen ja luja pinta.  
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Lattialämmitysrakenne NE 425 Lattiatasoitteella
NE 425 Lattiatasoite lattialämmitysrakenteessa on erityisen 
toimiva vaihtoehto mm. saneerauskohteissa. NE 425 Lattia-
tasoitteella lattialämmitysjärjestelmä toteutetaan aina liitosra-
kenteena suoraan olemassa olevan betonin tai ontelolaatan 
päälle. Lämmityselementtinä voi käyttää joko sähkökaapelia tai 
halkaisijaltaan max. 10 mm vesikiertoista putkea. Rakenteen 
kokonaispaksuudeksi saadaan minimissään 20 mm. Tämä ta-
kaa usein toimivuuden esim. kerrostalojen saneerauskohteissa, 
joissa huoneistojen lattiakorko ei saa nousta 2-3 cm enempää 
esimerkiksi parvekkeen oven tai takan tuhkaluukun vuoksi. 

NE 425 Lattiatasoitteella tehtävät lattialämmitysrakenteet pum-
pataan aina liitosrakenteena suoraan olemassa olevalle pinnalle. 
Pohja pohjustetaan Knauf FE-Primerilla, jonka jälkeen asennetaan 
lämmitysputket /-kaapelit. 

Warmia Oy:n kanssa yhteistyössä kehitetyssä Saneeraus fast- 
rakenteessa putkena käytetään 10 mm putkea ja kiinnitys teh-
dään Warmia Oy:n ohjeiden mukaan joko työhön suunnitellulla 
kiskolla tai erillisillä kiinnikkeillä. Saneeraus fast- rakenne löytyy  
sivulta 111. 

Kaikissa tapauksissa lämmityselementit kiinnitetään lattialämmi-
tystoimittajan ohjeiden mukaisesti. 

Lattialämmityselementtien kiinnitykseen on kiinnitettävä eri-
tyistä huomiota, jotta putket / kaapelit eivät pääse nousemaan 
pumppauksen aiheuttaman nosteen vuoksi. Koko NE 425- raken-
teen minimipaksuus on 20 mm. Tällä taataan tasainen lämmönja-
kautuminen ja tasainen lattiapinta. 
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FE 80

NE 425 Lattiatasoitteella pumpatun lattialämmitysrakenteen 
lämmityksen voi aloittaa jo kahden (2) päivän kuluttua pump-
pauksesta. Tarkemmat lämpötilaohjeistukset löydät alla olevasta 
taulukosta. 

NE 425

FE 80 Pintalattiamassa

• Lämmityksen 
aloitus seitsemän 
päivän kuluttua 
pumppauksesta

NE 425 Lattiatasoite

• Lämmityksen 
aloitus kahden 
päivän kuluttua 
pumppauksesta

Lämmityksen aloitus

FE 80 Pintalattiamassalla pumpatun lattialämmitysrakenteen 
lämmityksen voi aloittaa seitsemän (7) päivän kuluttua pump-
pauksesta. Tarkemmat lämpötilaohjeistukset löydät alla olevasta 
taulukosta. 
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Knauf pumpattavien lattiatuotteiden käyttäminen 
märkätiloissa
Knauf FE 80 , NE 425 ja NS 415 kipsipohjaisia lattiatuotteita 
voidaan käyttää pien- ja kerrostalojen märkätiloissa, mutta 
niitä ei suositella käytettäväksi jatkuvasti kosteudelle alttiissa 
tiloissa, kuten uimahalleissa. FE 80 Lattiamassa ja lattiatasoit-
teet NE 425 ja NS 415 on märkätilakäytössäkin työstettävä 
edellisiltä sivuilta löytyvien ohjeiden mukaisesti. Kuivunut kipsi-
pohjainen lattia vedeneristetään huolellisesti ja rakennustöissä 
noudatetaan hyvää rakennustapaa. 

Kastuessaan kipsi menettää lujuuttaan, mutta säilyttää muotonsa 
ja muut ominaisuutensa. Kipsin uudelleen kuivuessa lujuus pa-
lautuu lähes samalla tasolle, jolla se oli ennen kastumista.  Vaikka 
kipsi kastuu ja uudelleen kuivuu, ei kutistumista tai laajenemista 
tapahdu. 

Pumpattaessa märkätiloja liitosrakenteena, on varmistuttava 
siitä, että tartunta tasoitteen ja raakabetonin välillä on hyvä ja 
että se säilyy. 

Lattialämmitysratkaisut soveltuvat erinomaisen hyvin märkätiloi-
hin ja toteutettaviksi kipsipohjaisten tuotteiden kanssa. 

Kipsipohjaiset lattiatuotteet ovat itsestään tasoittuvia, joten mär-
kätiloissa vaadittavat lattiakallistukset on tehtävä sementtipoh-
jaisilla tuotteilla kovettuneen ja kuivuneen kipsin päälle. Kipsi 
pohjustetaan ennen kallistusten tekemistä sementtipohjaisen 
tuotteen valmistajan ohjeiden mukaan.  

Ohjeiden mukaan tehty pumppaustyö, kuivumisajoista huoleh-
timinen, ohjeiden mukainen kallistusten teko ja vedeneristystyö 
takaavat hyvän ja toimivan lattiarakenteen kodin märkätiloihin. 
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Pumpatun Knauf- kipsilattian päällystäminen
Kipsi lattiamateriaalina on helppo, turvallinen ja monipuoli-
nen. Kipsiä voidaan käyttää niin asuinrakennuksissa, toimisto-
tiloissa, hotelleissa ja muissa yleisissä tiloissa, kuten kouluissa, 
kirjastoissa jne. Noudattamalla valmistajan ohjeita pumpatusta 
kipsilattiasta saadaan tasainen ja päällystysvalmis pinta. Pääl-
lystys voidaan tehdä kaikilla yleisimmillä materiaaleilla eikä 
suuria rajoittavia tekijöitä ole. Seuraavasta voit lukea yksityis-
kohtaisemmin eri lattiapäällysteiden käyttämisestä kipsialus-
talla. 

Laminaatti ja uiva parketti
Laminaatti ja uiva parketti voidaan asentaa suoraan kipsivalun 
päälle. Normaaleita asennusohjeita noudattaen väliin asenne-
taan esim. solumuovi tai pahvi. Jos pumpattu FE 80 tai NE 
425 ei ole pinnaltaan tarpeeksi tasainen, soveltuu hienotasoi-
tukseen erityisen hyvin Knauf NS 415 Lattiatasoitte. 

Laatoitus kuivissa tiloissa
Pumpatun kipsivalun päälle voi suoraan laatoittaa kuivissa sisä-
tiloissa. Kuivunut kipsi pohjustetaan kiinnityslaastin valmistajan 
ohjeiden mukaisesti ennen kiinnityslaastin levittämistä. Pohjuste 
lisää tartuntaa ja heikentää kipsin imukykyä, jolloin laatoitus 
onnistuu helpommin. 
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Laatoitus märkätiloissa
Pumpatun kipsin päälle tehdään kaadot sementtipohjaisella 
tuotteella tuotteen valmistajan ohjeiden mukaan. Kun lattia on 
lopullisessa korossaan, tehdään vaatimuksen täyttävä vede-
neristys. Vedenristyksen päälle voidaan laatoittaa normaalisti 
ohjeiden mukaan. 

Liimattava parketti, muovimatot ja -laatat
Knauf FE 80 ja NE 425 kipsilattiat on hienotasoitettava ennen 
liimattavan parketin, muovimaton tai -laattojen asennusta. Hie-
notasoitukseen soveltuu erinomaisesti Knauf NS 415 Lattiata-
soite. Ennen liimausta kipsivalu on pohjustettava liimanvalmis-
tajan ohjeiden mukaisesti. 

Epoksi, akryyli ja polyuretaani 
Knauf FE80 ja NE 425- pintalattiat voidaan päällystää myös 
epoksilla, arkyylillä ja polyuretaanilla. Näitä tuotteita käytettä-
essä on kiinnitettävä erityistä huomiota massan koostumukseen 
pumppaustilanteessa sekä pumppauksen jälkeisiin kuivumiso-
losuhteisiin. Vesimäärä on pidettävä ohjeiden mukaisena, jotta 
saavutetaan pinnoitteiden vaatimat lujuusarvot. Polyuretaani 
on materiaaleistä joustavin ja helpoiten hallittava. Epoksi ja 
akryyli vaativat pohjalta huomattavasti enemmän.
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Rakennedetaljit
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Knauf lattiatuotteiden pakkauskoot
Suomessa valmistettavat FE 80 ja NE 425 ovat saatavilla sekä 30 kg pikkusäkeissä että 1000 kg 
ja 1200 kg suursäkeissä. Saksassa valmistettava NS 415 tuodaan Suomeen 25 kg pikkusäkeissä. 

Pikkusäkit ovat kätevä ratkaisu pieniin kohteisiin, joissa menekki ei ole kovin suuri, tai silloin kun pump-
pauskohde vaihtuu usein ja koneen paikkaa on siirrettävä. Suursäkeillä ja siiloilla saadaan vaivatta pum-
pattua myös suurimenekkiset isot kohteet. Siilot toimitetaan työmaalle täysinä ja niitä voidaan tarvitta-
essa myös täyttää työn edetessä suursäkeistä. Tällöin siilo voi pysyä paikallaan työmaalla tarvittavan ajan 
ilman ainuttakaan siirtoa.



Pumpattavat lattiatuotteet

113



114

Pumpattavat lattiatuotteet



Pumpattavat lattiatuotteet

115

Muistiinpanoja


	tyhjä.pdf
	Lopullinen_versio_pienempi_lattiat.pdf



