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Yleistä

Knauf laastit ja lattiamassat- manuaali tarjoaa sinulle tehokkaasti ja monipuolisesti tietoa laasti- ja 
lattiatuotteista sekä niiden käytöstä. Manuaalin tietoja pystyt hyödyntämään, olitpa sitten arkkitehti, 
suunnittelija, urakoitsija, rakennuttaja tai rakentaja. 

Tähän uuteen manuaaliin olemme koonneet kattavasti yksien kansien sisään perustiedot sekä Knauf 
laasteista, lattiatuotteista että PFT- koneista. 

Knauf Oy ei vastaa mahdollisista painovirheistä eikä yksittäisissä rakennusprojekteissa tehdyistä 
valinnoista. 

Alkusanat

www.knauf.fi

Kotisivuiltamme löytyy monipuolisesti 
tietoa Knauf:sta yrityksenä sekä Knauf:n 
valmistamista ja Suomeen tuomista tuot-
teista. Sivun yläreunan päävalikosta ha-
luttu tieto löytyy helpoiten ja nopeiten.

Osa tässä manuaalissa olevasti tiedosta 
löytyy myös nettisivuilta. Nettisivuja päi-
vitetään jatkuvasti ja uusimmat tiedot löy-
tyvät sieltä varmiten.  

Kysymykset

Knauf:n toimintaan ja tuotteisiin liittyvät kysymykset 
voit välittää meille usealla eri tavalla. Sekä Teknisen 
Tuen osoitteeseen, että henkilökunnan henkilökoh-
taisiin osoitteisiin tulleet kysymykset pyritään käsit-
telemään mahdollisimman nopeasti. Kotisivuiltamme 
osoitteesta www.knauf.fi löytyy FAQ- osio, jonka 
kautta voit myös esittää mieltäsi askarruttavan kysy-
myksen sekä selailla vanhoja kysymyksiä ja niiden 
vastauksia. Nopean vastauksen saat tietenkin soitta-
malla Knauf:n keskukseen numeroon (09) 476 400. 
Keskus yhdistää sinut oikealle henkilölle. 

Tekninen tuki 

Teknisen tuen henkilökunnalta saat vastaukset kysy-
myksiisi koskien sekä levy- että laasti- ja lattiatuot-
teita.  Tekniset asinatuntijat tavoittaa sähköpostitse 
osoitteesta tekninentuki@knauf.fi ja puhelimitse soit-
tamalla Knauf:n keskukseen. 
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Levy- ja välitystuotteet
Knauf Oy valmistaa Suomessa, Kankaanpään tehtaal-
la kipsilevyjä kotimaan markkinoille. Erikoislevyt, kuten 
Knauf Safeboard, ja muut välitystuotteet tuodaan konser-
nin muilta tehtailta.

Valikoimiimme kuuluvat myös Danolinen ja Heradesignin 
akustiikkatuotteet sekä tarkastuluukut. Aquapanel sement-
tilevyistä löytyy oma tuote sekä julkisvu- että märkätilara-
kentamiseen. 

Laasti ja lattiatuotteet
Knauf:lta löytyy monipuolinen valikoima kipsilaasteja ja 
lattiatuotteita. Laastit on tarkoitettu sisäkäyttöön seiniin ja 
kattoihin. Kipsipohjaiset lattiatuotteet puolestaan soveltu-
vat pintalattiavaluihin ja tasoituksiin ja toimivat erityisen 
hyvin yhdessä lattialämmitysjärjestelmien kanssa. Jokai-
selle laasti- ja lattiatuotteelle löytyy Knauf:n valikoimista 
yhteensopiva pohjuste

PFT- koneet
Kipsilaastien ja lattiamassojen työstämiseen soveltuvat 
erityisen hyvin PFT-koneet. Knauf:lta löytyy monipuolinen 
valikoima koneita erilaisiin käyttötarkoituksiin varaosineen 
ja tarvikkeineen. 

Knauf Oy

Tässä manuaalissa käsittelemme kipsilaasteja, pohjusteita, lattiatuot-
teita ja PFT-koneita. 
Levytuotteista löytyy oma Knauf tuotteet ja järjestelmät -manuaali. 
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Knauf on perheyritys. Toimintamme perustuu pitkä

jänteiseen yhteistyöhön, jossa asiakkaamme ovat 

tärkein pääomamme ja henkilökuntamme tärkein 

voimavaramme; kaikki ovat osa perhettämme.

Uudistuminen, kehitys ja luovuus ovat yhteisen  

menestymisemme kulmakivet ja avain tulevaisuu

teemme. Toimintamme koostuu yksilöistä, joiden 

työskentelyllä on yhteinen päämäärä. Uskomme, 

että osaamisemme, taustamme ja luonteemme  

erilaisuudet ovat perheemme vahvuus.

Olemme riippuvaisia työtovereidemme ammatti

taidosta ja luovuudesta. Kehittämällä jatkuvasti  

toimintaamme pyrimme luomaan viihtyisän ja  

tehokkaan työympäristön, joka kannustaa  

työntekijöitämme parhaaseen mahdolliseen  

työsuoritukseen ja houkuttelee yritykseemme  

uusia huippuosaajia.

Tarjoamme asiakkaillemme korkealaatuisia  

valmiita ratkaisuja kehittämällä ja markkinoimalla 

hyväksyttyjä kevytrakennejärjestelmiä.

Arvomme heijastuvat teoissamme ja pyrimme  

aina parhaimpaan mahdolliseen tasapainoon  

kilpailukyvyn, luonnonvarojen ja ympäristön välillä.

Tervetuloa Knauf perheeseen!

Knauf

Identiteetti
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Laastit ja lattiamassat

Knauf Laastit ja lattiamassat- manuaalissamme käsittelemme seuraavia tuotteita ja osa-
alueita
• Laastit
• Lattiamassat
• PFT Koneet

Manuaalista löydät tuotevalikoiman, yksityiskohtaiset tuotetiedot yllä mainituista tuotteis-
ta, käyttö- ja työohjeita, rakenneratkaisuja ja paljon muuta hyödyllistä tietoa. 
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Kipsikide

Kipsi - luonnon tarjoama vaihtoehto

Ensimmäiset kipsikerrostumat syntyivät jo 100-200 miljoonaa vuotta sitten meriveden höyrysty-
essä maanpinnan laakeissa painanteissa. Kemialliselta koostumukseltaan kipsi on kalsiumsul-
faatti, joka kristallisoituu veden kanssa yhdistyessään. 

Jo paljon ennen ajanlaskumme alkua kipsi oli suosittu rakennusaine. Nykypäiviin saakka kipsi 
on säilyttänyt merkityksensä ja sen käyttö on monipuolista sekä rakentamiseesa, teollisuudessa 
että lääketieteessä. 

Kipsiä voidaan käyttää monipuolisesti sekä seinien ja 
kattojen pinnoittamisessa, että lattiarakentamisessa. 
Seiniin ja kattoihin löytyy sekä levy- että laastituotteita, 
lattioihin taas pumpattavia lattiamassoja ja -tasoitteita 
sekä lattiaan tarkoitettu levytuote. 

Kipsin rakennusbiologiset ominaisuudet ovat erinomai-
set ja niiden ansiosta huoneilman laatu pysyy hyvänä. 
Kipsi pystyy imemään huoneilmasta paljon kosteutta ja 
luovuttamaan sitä tarvittaessa takaisin. Kipsi siis luo ta-
sapainoisen sisäilman ja säilyttää sen. 

Knauf kipsilaastit ja lattiatuotteet on luokiteltu palo-
ominisuuksiltaan A1 luokan materiaaleiksi, eli ne ovat 
palamattomia. Kipsin kristallirakenteeseen on varas-
toitunut kaksi vesimolekyyliä, jotka palon sattuessa va-
pautuvat sammutusvedeksi. Lämmön kohotessa vapau-
tuva vesihöyry muodostaa tulen leviämistä hillitsevän 
höyryverhon. 

Knauf kipsituotteiden valmistamiseen käytetään sekä 
luonnon kipsiä, että voimalaitoksista saatavaa voima-
laitoskipsiä. Voimalaitoskipsiä syntyy savukaasujen 
puhdistuksen yhteydessä. Voimalaitoskipsi ja luonnon-
kipsi ovat kemialliselta kaavaltaan samanlaisia. Voima-
laitoskipsi on  puhtausasteeltaan korkeaa sekä ekolo-
gisen rakentamisen että terveysnäkökohtien kannalta 
täysin vaaratonta rakennusainetta. 

Kipsin etuja:

• Terveellinen

• Turvallinen

• Hengittävä

• Luja

• Helppo työstää

• Monikäyttöinen
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Rakennustekniset edellytykset työn onnistumiselle

Seuraavilla sivuilla käsitellään työn kokonaisvaltaisen onnistumisen kannalta tärkeitä asioita, 
kuten rakennustyömaan olosuhteita, niiden hallintaa ja kipsin kuivumista. Sivujen 12-19 teksti 
on suunniteltu yhteistyössä Vahanen Oy:n kanssa ja tekstin sekä kuvat on laatinut Sami Niemi 
(Vahanen Oy/Humi-Group). 

Rakennustyömaan olosuhteet

Rakennustyömaalla tulee aina olla riittävästi lämpöä ja riittävän alhainen 
suhteellinen kosteuspitoisuus, jotta kuivumista edellyttävät materiaalit, ku-
ten kipsi, kuivuvat riittävän nopeasti. Hyvillä olosuhteilla edesautetaan 
myös muissa rakenteissa olevan kosteuden poistumista ja vältetään eri-
näisten kosteus- ja jopa homeongelmien syntyminen.

Työmaan olosuhteet muodostuvat ulkoilman lämpötilasta ja kosteuspitoi-
suudesta sekä työmaan lämpötilasta, työvaiheiden kosteustuotosta sekä 
ilmanvaihtuvuudesta.

Työmaan lämpötila tulee pitää sellaisena, että eri työvaiheiden suoritta-
minen on mahdollista. Tämä edellyttää yleensä lämmittämistä kylmään 
vuodenaikaan. Lämpimään vuodenaikaan saatetaan tulla toimeen ilman 
lisälämpöä.

Työmaalla vallitsevan ilmankosteuden hallitseminen on lämpötilan hallit-
semista monimutkaisempaa. Tietyn lämpöinen ilma voi sisältää vain tie-
tyn määrän vesihöyryä (g/m3). Tätä kosteutta kutsutaan kyllästyskosteus-
pitoisuudeksi. Olemassa olevan vesihöyrymäärän ja kyllästyskosteuspi-
toisuuden suhde on suhteellinen kosteuspitoisuus, RH. Seuraavalla sivulla 
olevassa kuvassa on esitetty ulkoilman vuotuiset kosteuspitoisuusvaihtelut 
Suomessa suhteellisena kosteutena (%RH) ja vesihöyrypitoisuutena (g/
m3). 

Kuvasta nähdään, että vaikka keskimääräinen suhteellinen kosteuspitoi-
suus vaihtelee melko vähän, ulkoilman vesihöyrypitoisuus kylmään vuo-
denaikaan on merkittävästi pienempi kuin kesällä ja syksyllä.
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Työmaan sisäilman kosteus muodostuu aina ulkoilman kosteudesta ja rakenteista sekä työvaiheista 
peräisin olevasta kosteuslisästä. Kosteuslisä on tarkalleen ottaen erinäisten kosteuslähteiden kos-
teustuotto jaettuna sisätilan tilavuudella ja ilmanvaihtokertoimella. 

Keskimääräisenä työmaan kosteuslisänä voidaan yleensä käyttää asuinrakennuksen käyttötilan-
teen kosteuslisää 3 g/m3. Esimerkiksi ensimmäisen viikon ajan valujen jälkeen kosteuslisä voi olla 
jopa 6 g/m3 ja hetkellisesti enemmänkin. Työmaan loppuvaiheessa, jolloin pinnat ovat pitkälti 
valmiit, kosteuslisä voi olla alle 1 g/m3. Seuraavan sivun taulukossa on esimerkkejä työmaan kos-
teuspitoisuudesta (RH) erilaisissa tilanteissa. Punaisella merkitty sisäilman kosteuspitoisuus ei ole 
suositeltava. Alla olevassa kuvassa (Betonilattiarakenteiden kosteudenhallinta ja päällystäminen, 
Betonitieto 2007) on esimerkki työmaan olosuhteista kesällä ja talvella. 
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Ulkona -15°C ja RH 85 % = 1,2 g/m3 kosteuslisä 0 g/m3 kosteuslisä 3 g/m3 kosteuslisä 6 g/m3

Sisällä 0 oC  RH 24 % RH 86 % RH 100 %

Sisällä 5 oC RH 17 % RH 61 % RH 100 %

Sisällä 15 oC RH 9 % RH 32 % RH 56 %

Sisällä 22 oC RH 6 % RH 21 % RH 37 %

Ulkona 0°C ja RH 95 % = 4,6 g/m3 kosteuslisä 0 g/m3 kosteuslisä 3 g/m3 kosteuslisä 6 g/m3

Sisällä 0 oC RH 95 % RH 100 % RH 100 %

Sisällä 5 oC RH 67 % RH 100 % RH 100 %

Sisällä 15 oC RH 36 % RH 59 % RH 83 %

Sisällä 22 oC RH 24 % RH 39 % RH 55 %

Ulkona +20°C ja RH 70 % = 12,1 g/m3 kosteuslisä 0 g/m3 kosteuslisä 3 g/m3 kosteuslisä 6 g/m3

Sisällä 0 oC RH 94 % RH 100 % RH 100 %

Sisällä 5 oC RH 70 % RH 87 % RH 100 %

Sisällä 15 oC RH 53 % RH 66 % RH 79 %

Sisällä 22 oC RH 40 % RH 50 % RH 60 %

Taulukosta nähdään, että kylmään (kuivaan) vuodenaikaan kohtuullinen 
lämmittäminen takaa riittävän alhaisen sisäilman kosteuden suurillakin 
sisäilman kosteuslisillä. Ulkoilman kosteuden ollessa korkea (kesä ja 
syksy), tulee tavoitteena olla edes hieman ulkoilmaa korkeampi lämpö-
tila, esim. 5 °C.

Mikäli sisäilma on ulkoilmaa lämpimämpää, riittää muutama avonainen 
ikkuna yleensä takaamaan riittävän ilmanvaihtuvuuden. Erittäin suuren 
kosteustuoton aikana, esim. muutama päivä kipsivalun jälkeen, voidaan 
käyttää esimerkiksi pientä kanavapuhallinta ilmanvaihtuvuuden tehosta-
miseen. Poispuhallus järjestetään tilan toisesta päästä ja korvausilman 
otto toisesta. Ilmanvaihdolla ei kuitenkaan saa alentaa tilan lämpötilaa 
merkittävästi.

Ongelmallisinta sisäilman riittävän alhaisen kosteuspitoisuuden aikaan-
saaminen on lämpimällä ja kostealla ilmalla, esim. sateisena kesänä. Täl-
löin pelkkä lämmittäminenkään ei aina riitä. Tällöin ilmanvaihtuvuus tulee 
minimoida ja kosteudenpoistajilla poistaa sisäilman vesihöyryä. Kosteu-
denpoistajia käytettäessä rakennusvaipan tulee olla mahdollisimman tiivis, 
eikä tilaa tule tuulettaa mitenkään. Riittävän alhainen sisäilman kosteuspi-
toisuus on usein syytä todeta luotettavalla kosteusmittauksella.
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Kipsin kuivuminen

Suomessa päällystysraja-arvot annetaan yleensä suhteellisena kosteutena, joten seuraava käsittely 
perustuu suhteelliseen kosteuteen, % RH. Painoprosenttikosteuden ja suhteellisen kosteuden yhteyttä 
voidaan karkeasti pitää seuraavanlaisena; 95 %RH = 1,5 p%, 85 % RH = 0,5 p% ja 70 % RH = 
0,2 p%. 

Lattiavaluissa käytettävä kipsi on yleensä nopeammin kuivuvaa kuin vastaavissa valuissa käytettä-
vät betonit. Tämä perustuu siihen, että suuri osa seosvedestä reagoi sideaineen kanssa ja sitoutuu 
siten kemiallisesti rakenteeseen. Vain melko pienen osan seosvedestä tulee haihtua rakenteesta ym-
päröivään ilmaan, jotta materiaalin huokosissa olevan ilman suhteellinen kosteuspitoisuus alenee. 

Sitoutumiskuivumisen kannalta tärkeintä on riittävä lämpötila. Haihtumiskuivuminen edellyttää, että 
rakennetta ympäröivän ilman suhteellinen kosteuspitoisuus on alempi kuin rakenteen. Mitä suurempi 
rakenteen ja ilman välinen kosteuspitoisuusero on, sitä nopeammin kosteus poistuu materiaalista.

Seuraavassa kuvassa on ohjeellisia kuivumisnopeuksia kahdelle eri valupaksuudelle erilaisissa 
olosuhteissa. Kipsin kuivumisen kannalta oleellisin tekijä on riittävä lämpötila. Mitä ohuempi valu 
on, sitä nopeammin se kuivuu. 

Varsinkin pyrittäessä nopeaan rakentamisaikatauluun, on suositeltavaa hyvissä ajoin arvioida kip-
sin vaatima kuivumisaika, jotta voidaan tarvittaessa esimerkiksi parantaa kuivumisolosuhteita. Hy-
vällä kosteudenhallinnan suunnittelulla rakenteet saadaan kuivumaan aikataulussa ilman aikatau-
luviivytyksiä ja usein ilman hyvin kalliita ”hätäkuivatustoimenpiteitä”. Paraskin kuivumisaika-arvio 
on aina vain arvio, joten luotettava tieto kipsin kosteuspitoisuudesta saadaan vain mittaamalla.
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Kipsin päällystäminen

Ennen kipsin päällystämistä rakenteen tulee kuivua riittävästi. Riit-
tävällä kuivumisella varmistetaan, että päällysteen alapuolinen kos-
teuspitoisuus ei nouse korkeammaksi kuin mitä päällyste ja/tai sen 
kiinnittämiseen käytettävä materiaali kestää. Materiaalille ominaista 
suurinta sallittua kosteuspitoisuutta kutsutaan kriittiseksi kosteuspitoi-
suudeksi, joka on yleensä 85 – 95 %RH.

Haihtumiskuivumisen ansiosta kipsiin muodostuu kosteusjakauma, 
jossa pintaosat ovat kuivempia kuin sisäosat. Pintaosien riittävä kui-
vuus varmistaa sen, että tasoitteista ja kiinnitysaineista tuleva kosteus 
pystyy imeytymään alustaan. Syvemmällä oleva kosteus tasaantuu pi-
demmän ajan kuluessa päällysteen alle. Mitä tiiviimpi ja/tai kosteus-
herkempi päällyste on kyseessä, sitä alhaisempi suhteellinen kosteus-
pitoisuus tulee saavuttaa kipsin sisäosissakin.

Valettaessa kipsiä suoraan betonille, tulee betonin RH %:n yleensä olla 
20 mm syvyydellä alle 90 % RH ja pinnasta tätä kuivempaa. 

Tasoitelaatu, olosuhteet, tasoitekerroksen paksuus ja alustan kosteus 
vaikuttavat merkittävästi tasoitteiden kuivumisnopeuksiin. Pohjustuk-
sesta huolimatta tasoitteet kastelevat alapuolisen kipsirakenteen pinta-
osia. Siksi tasoitteen riittävä kuivuminen on varmistettava tasoitteen ja 
alustakipsin pintaosien kosteusmittauksella varsinkin paksummilla ta-
soitekerroksilla tavoiteltaessa nopeaa päällystystä. Tämän varmistuk-
sen lisäksi on tietenkin varmistettava, että seuraavalla sivulla esitetyillä 
mittaussyvyyksillä saavutetaan päällysteen edellyttämä kuivuustaso. 

Kipsin päällystyskelpoisuus arvioidaan riittävän tarkoilla rakennekos-
teusmittauksilla seuraavassa kuvassa esitetyiltä syvyyksiltä. Syvyydellä 
A tulee alittaa päällystemateriaalin kriittinen kosteuspitoisuus. Mitta-
ussyvyydet on sovellettu lähteestä Betonirakenteiden Päällystämisen 
ohjeet, Betonitieto 2007. 
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Kipsivalun paksuuden 
(d) mukainen mittaus-
syvyys A, jolla päällys-
teen edellyttämä ra ja- 
arvo on alitettava. Toi-
nen syvyys lähemmäksi 
pintaa (0,4 x A), jossa  
on alitettava 75 RH 
%:n kosteuspitoisuus. 
30 mm tai ohuemmalla 
pintavalulla mittaussy-
vyys A on kipsivalun 
pohja. Yli 50 mm pak - 
suilla pintavaluilla tulee  
lisäksi tarkistaa syvyys 
0,4 x A (kipsivalun 
paksuudesta laskettu). 
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Kosteuden mittaaminen

Kosteus tulee mitata, jotta voidaan varmistua, että päällyste ei joudu sieto-
kykyään korkeampaan kosteuspitoisuuteen. Mittaussyvyys määritellään va-
lupaksuuden mukaan. Suomessa päällysteiden kosteusraja-arvot annetaan 
yleensä suhteellisena kosteuspitoisuutena, jota myös tulee mitata. 

Suhteellinen kosteuspitoisuus voidaan mitata kahdella periaatteella. Luotet-
tavien mittaustulosten aikaansaamiseksi on tärkeää käyttää riittävän vähän 
aikaa sitten kalibroituja rakennekosteusmittauksiin tarkoitettuja suhteellisen 
kosteuspitoisuuden mittapäitä.

Suositelluimmat mittausmenetelmät ovat porareikä- ja näytepalamenetelmä.  
Mentelmät on kuvattu RT- kortissa RT 14-10984 (helmikuu 2010). 

Suhteellinen kosteuspitoisuus porareikämenetelmällä mitataan asentamalla 
suhteellisen kosteuspitoisuuden mittalaite rakenteessa kohtaan (kts. edel-
lisen sivun mittaussyvyydet), jonka suhteellinen kosteuspitoisuus halutaan 
selvittää. Porareikä varustellaan siten, että reikään tasapainottuu halutulla 
syvyydellä kipsihuokosissa vallitseva suhteellinen kosteuspitoisuus. Porarei-
kämenetelmä on tarkimmillaan +15 ºC…+25 ºC lämpötilassa tai yleisem-
min rakenteen normaalissa käyttölämpötilassa, jona yleensä pidetään +20 
°C:tta.

Suhteellinen kosteuspitoisuus näytepalamenetelmällä mitataan asenta-

malla suhteellisen kosteuspitoisuuden mittalaite samaan koeputkeen yh-

dessä kipsirakenteesta halutusta kohdasta (kts. edellisen sivun mittaussy-

vyydet) otettujen kipsimurujen kanssa. Koska murujen kosteussisältö (kg/

kipsi-m³) on huomattavasti suurempi kuin koeputkessa alun perin olevan 

ilman kosteussisältö (kg/ilma-m³), koeputken ilman suhteellinen kosteus 

saavuttaa ilman lähtökosteuspitoisuudesta riippumatta saman arvon kuin 

mikä on kipsimurujen sisäosien huokosissa olevan ilman kosteus eli kip-

sin suhteellinen kosteus halutussa mittauslämpötilassa. Näytepalamene-

telmää käytetään lämpötila-alueella -20 ºC … +80 ºC tai kun vallitsevat 

lämpötilaolosuhteet ovat epävakaat, tulos tarvitaan nopeasti tai halutaan 

maksimoida mittaustarkkuus.
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Suuntaa antavasti kipsin kuivumista voidaan arvioida myös pintakosteusilmaisimilla. Mittauksessa 
ei ole täsmällistä mittaussyvyyttä, vaan useimmat ilmaisimet tarkastelevat lähinnä rakenteen pin-
taosia. Mikäli tarkasteltava rakenne on ohuehko ja pintailmaisimen näyttämät arvot ovat hyvin 
alhaiset, voidaan rakennetta suurella varmuudella pitää riittävän kuivana. Muissa tapauksissa 
oikeiden johtopäätösten tekeminen on yleensä hyvin vaikeaa.

Mittaustulosten tarkastelussa ja jatkotoimenpiteiden suunnittelussa tulee aina huomioida alueen 
laajuus, jota mittaustulos kulloinkin edustaa. Siksi mittauskohtien valinnassa on tärkeintä saada 
työmaahenkilöstöltä mahdollisimman tarkka tieto valupäivistä ja esimerkiksi valun jälkeen eri alu-
eilla vallinneista olosuhteista.

Näytepalamenetelmässä suhteellisen kos-
teuden mittapää asetetaan samaan koe-
putkeen yhdessä rakenteesta otettujen näy - 
tepalojen kanssa. 
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Muistiinpanoja
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Tuotevalikoima

sivut 21 - 35

Laastit, pohjusteet, lisätarvikkeet, työkalut, 
listat, lattiatuotteet, lattiatuotteiden lisätar-
vikkeet, PFT-koneet ja -tarvikkeet
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Laastit

Tuote Tuotekuvaus Pakkaus-
koko

Varas-
tointiaika

Knauf MP 75 L - konekipsilaasti 
sisäkäyttöön
- max. raekoko 
1,2 mm
- kerrospaksuus 
8-50 mm

30 kg 6 kk

Knauf Goldband - käsikipsilaasti 
sisäkäyttöön
- max. raekoko 
1,2 mm
- kerrospaksuus 
5-50 mm

20 kg 6 kk

Knauf Perlfix - asennuskipsi 
kipsi- ja eristelevy-
jen kiinnittämiseen
- sisäkäyttöön

30 kg 6 kk

Knauf Readygips - pastamainen, 
kipsitäyteaineinen 
saumatasoite 
kipsilevysaumojen 
saumaamiseen 
ja levypintojen 
ylitasoitukseen

20 kg 
purkki

25 kg 
säkki

6 kk

Knauf Uniflott - jauhemainen, 
veteen sekoitettava 
saumatasoite 
kipsilevysaumojen 
saumaamiseen

25 kg 6 kk
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Laastit

Tuote Tuotekuvaus Pakkaus-
koko

Varas-
tointiaika

Knauf Mallikipsi - hienorakeinen ja 
korkealaatuinen 
stuccokipsi
- sisäkäyttöön
- max. raekoko 
0,2 mm

40 kg 6 kk

Knauf Stuccokipsi - tarttuva ja 
nopeasti kovettuva 
stuccokipsi
- sisäkäyttöön
max. raekoko 1,2 
mm

30 kg 6 kk

LUP 222 - kalkkisementti-
pohjainen rappa-
uslaasti
- sekä sisä- että 
ulkokäyttöön 
- kerrospaksuus 
10-30 mm 
- max. raekoko 
1,5 mm

30 kg 9 kk
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Pohjusteet

Tuote Tuotekuvaus Pakkaus-
koko

Varastoin-
tiaika

Knauf Yleispohjuste

 

- pohjuste sekä 
sisä- että ulkokäyt-
töön
- seinä- ja kattopin-
noille

1 kg 6 kk

Knauf Stuckprimer
 

- pohjuste imeville 
alustoille
- sisäkäyttöön

15 kg 12 kk

Knauf Betokontakt - pohjuste tiiviille 
ja imemättömille 
alustoille
- sisäkäyttöön
- sisältää kvartsi-
hiekkaa

5 kg

20 kg

12 kk

Knauf Neutrasit - pohjuste sekä 
sisä- että ulkokäyt-
töön

15 kg 12 kk
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Lisätarvikkeet

Tuote Tuotekuvaus Pakkaus-
koko

Varastoin-
tiaika

Gitex tukiverkko - lasikuituverkko tu-
kemaan rappausta
- tasaa pintajän-
nitystä
 - estää halkeilua

1 m
x

100 m
rulla

15 rll /
lava

ei 
rajoitettu

Stucanet tukiverkko - teräslankainen 
tukiverkko vapaasti 
muotoiltaviin raken-
teisiin

70 cm
x

240 cm

(1,68 
m2)

ei 
rajoitettu

Knauf Kulmarauta - ovi- ja ikkunapie-
liin sekä ulkokul-
miin

pituus
2,5 m

ME 25 
kpl

ei
rajoitettu

Knauf Rappausohjuri - ohjuri rappaus-
työn helpottami-
seen

pituus
2,5 m, 
leveys

20 mm,
syvyys 
6mm

ME 25 
kpl

ei
rajoitettu
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Työkalut

Tuote

H-profiililinjaari

Raappa

Vaahtokumihierrin, 13 x 25 cm

Kulmahöylä

Ritilälasta

Puts-kauha

Sisäkulmalasta

Ulkokulmalasta

Alumiinilasta, 28 x 50 cm
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Kulma- ja liikuntasaumalistat

Tuote Tuote-
numero

Pakkaus-
koko

Ulkokulmalista 1112 pituus 
3 m

ME 
100 
kpl

Kulmalista 45*45, 10 mm, PVC 3025 pituus 
3 m

ME
15 kpl

L-lista, 10 mm, PVC 3032 pituus 
2,5 m

ME
30 kpl

Sokkelilista, 40*40, 6 mm, PVC 3301 pituus 
3 m

ME 
50 kpl

Sokkelilista, 40*6, PVC 3331 pituus 
2 m

ME
50 kpl

Kulmaprofiili, 100*150 5125 pituus 
2,5 m

ME
100 
kpl

Tuote Tuote-
numero

Pakkaus-
koko

Liikuntasaumaprofiili 6327 pituus 
2,5 m

ME
25 kpl

Liikuntasaumaprofiili, kulma 6328 pituus 
2,5 m

ME 
25 kpl

Päätelista, verkolla, 5*23 6410 pituus 
2,5 m

ME
25 kpl

Apulista, 6mm 6433 pituus 
2,6 m

ME
30 kpl

Apulista, 6 mm, verkolla 6470 pituus
2,4 m

ME
30 kpl

Sokkelilista, verkolla, 125*125, 
PVC

6485 pituus
2,5 m

ME
10 kpl
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Lattiatuotteet

Tuote Tuotekuvaus Pakkaus-
koko

Varastoin-
tiaika

Knauf FE 80 Pintalattiamassa - kipsipohjainen, 
pumpattava, 
itsestääntasoittuva 
lattiamassa
- kerrospaksuus 
20-80 mm

30 kg

1000 
kg

1200 
kg

6 kk

Knauf NE 425 Lattiatasoite - kipsipohjainen, 
pumpattava ja 
itsestääntasoittuva 
lattiatasoite
- kerrospaksuus 
10-35 mm 

30 kg

1000 
kg

1200 
kg

6 kk

Knauf NS 415 Lattiatasoite - kipsipohjainen, 
pumpattava ja 
itsestääntasoittuva 
lattiatasoite
- kerrospaksuus 
0-15 mm

25 kg 6 kk

Knauf FE-Primer - pohjuste Knauf 
lattiatuotteille
- ohennus vedellä

10 kg 12 kk

Knauf Reunanauha - reunanauha 
uiviin lattiaraken-
teisiin
- erottaa pystyra-
kenteet lattiasta

40 m /
rulla

ei
rajoitetu

Knauf FE-Aluspaperi - aluspaperi uiviin 
lattiarakenteisiin

 100 
m2 /
rulla

ei 
rajoitettu

Knauf FE 80 Pintalattiamassa

Knauf NE 425 Lattiatasoite
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Lattiatuotteiden lisätarvikkeet

Tuote Tuotekuvaus Pakkaus-
koko

Varastoin-
tiaika

Knauf Katja tiivistematto - polymeeribitu-
mista valmistettu 
lasikuitu- ja alu-
miinivahvisteinen 
tiivistematto
- Knauf Katjan 
päälle asennetta-
va erotuskerros, 
esim. Knauf FE- 
aluspaperi

40 m2 /
rulla

9 kk

Knauf liitosnauha - itsestäänkiinnitty-
vä polymeeribitu-
minauha

15 m /
rulla

9 kk

Knauf FE- tiivisteaine - 2 K-epoksipoh-
jainen tiivisteaine 
Knauf lattiatuot-
teille

10 kg 12 kk

Knauf FE- kyllästysaine - 2 K-epoksipohjai-
nen kyllästysaine 
esim. FE-tiivisteai-
neen pohjusteeksi 
ja pintalattioiden 
halkeamien kor-
jaamiseen

10 kg 12 kk

Knauf sulkukulma - monikerroskar-
tonki, jota käy-
tetään liiuntasau-
mojen tekemiseen

pituus
3 m

ei
rajoitettu

Knauf liikuntasaumaprofiili - muovinen profi-
ili, jota käytetään 
liikuntasaumojen 
tekemiseen

pituus
3 m

ei
rajoitetu

Knauf liikuntasaumanauha - itsestäänkiinnit-
tyvä vaahtomuovi-
nauha, jota käy-
tetään liikuntasau-
mojen tekemiseen 
yhdessä Knauf 
liikuntasaumapro-
fiilin kanssa

 25 m /
rulla

ei 
rajoitettu
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PFT koneet

Tuote Tuotekuvaus

PFT G 5 c
 - tehokas, kompakti, monipuolinen ja sekoittava 

laastipumppu
- soveltuu konekäyttöön tarkoitetuille kipsilaasteille, 
sementtilaasteille, kalkkilaasteille ym. 

PFT G 5 Super
- monikäyttöinen ja sekoittava laastipumppu
- soveltuu konekäyttöön tarkoitetuille kipsilaasteille, 
kalkkisementtilaasteille, juotosbetonointiin, itsestään 
tasoittuville lattiamassoille ym. 

PFT HM 24
- monipuolinen ja kompakti vaakasuuntainen 
ruuvisekoitin
- soveltuu muurauslaasteille, valumassoille, rap- 
pauslaasteille, lattialaasteille ym. 

PFT N 2 V
- monipuolinen ja pienikokoinen laastipumppu
- soveltuu valmiiksi sekoitetuille laasteille, lat-
tiamassoille, nestemäisille materiaaleille kuten 
maaleille ym. 

PFT SWING
- pieni ja näppärä tasoitepumppu pinnoitteiden ja 
tasoitteiden ruiskutukseen
- soveltuu dispersio- ja kalkkimaaleille, pohjusteil-
le, tasoitteille ym. 

PFT ZP 3 XL
- monipuolinen ja tehokas laastipumppu
- soveltuu lattiamassoille, täyttölaasteille, rappaus-
laasteille, juotosbetonille ym. 
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PFT tarvikkeet

Tuote Tuotenumero

Kauko-ohjauskaapeli

          25 m
          50 m
          Jatkokaapeli 25 m

00 00 17 95
20 45 69 24
20 45 69 31

Testipainemittari 20 21 68 02

Supistusliitin 25-35 20 20 03 30

Sekoituskierukka

          Kipsille
          Hienolaasteille
          Tasoitteille
          Erityislaasteille
          Kevytlaasteille

20 10 35 10
00 06 46 56
20 10 36 05
20 10 36 00
20 10 36 10

Suuttimet

          Ruiskupistooli G 5
          Ruiskopistooli pitkä
          Ruiskupistooli 
          painekalvokytkimellä
          Laastisuutin 35 mm
          Laastisuutin kumi 8 mm
          Laastisuutin kumi 10 mm
          Laastisuutin kumi 12 mm
          Laastisuutin kumi 14 mm
          Laastisuutin kumi 16 mm
          Laastisuutin kumi 18 mm
          Laastisuutin kumi 20 mm
          Tasoiteruiskupistooli
          Tasoiteruiskusuutin 4 mm
          Tasoiteruiskusuutin 6 mm
          Tasoiteruiskusuutin 8 mm
          Tasoiteruiskusuutin 10 mm
          Tasoiteruiskusuutin 12 mm

20 19 00 02
20 19 00 11
00 04 62 26

20 19 60 00
20 19 07 01
20 19 07 00
20 19 08 00
20 19 09 00
20 19 10 00
20 19 65 00
20 19 66 00
20 19 59 00
00 00 85 93
00 00 85 92
00 00 85 91
00 00 85 90
00 00 85 89
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PFT tarvikkeet

Tuote Tuotenumero

Puhdistuspallot

          30 mm
          50 mm
          70 mm

20 21 05 00
20 21 06 00
20 21 07 00

Laastiletkut

          Rondo 25 mm 5 m
          Rondo 25 mm 10 m
          Rondo 25 mm 15 m
          Rondo 25 mm 20 m
          Rondo 35 mm 10 m
          Rondo 35 mm 20 m
          Rondo 35 mm 40 m

00 02 11 03
00 02 11 00
00 02 11 17
00 02 11 02
00 02 11 04
00 02 11 05
00 02 12 75

Staattorit / ruuvit

          Staattori D 3-4
          8 l/min (400 kier.) *

          Ruuvi lisäsekoitin

          Staattori D 4-3
          22 l/min (400 kier.) *

          Ruuvi
          Ruuvi lisäsekoitin

          Staattori D 6-3
          22 l/min (400 kier.) *

          Ruuvi
          Ruuvi lisäsekoitin

          Staattori D 8-1,5
          30 l/min (400 kier.) *

          Ruuvi
          Ruuvi lisäsekoitin

          Staattori R 7-2,5
          40 l/min (400 kier.) *

          Ruuvi
          Ruuvi lisäsekoitin

          Staattori R 7-1,5
          60 l/min (400 kier.) *

          Ruuvi
          Ruuvi lisäsekoitin

20 11 16 00

20 11 49 20

00 01 05 43

20 11 43 10
20 11 43 20

00 00 78 99

20 11 30 00
20 11 30 10

00 01 09 05

20 11 47 00
20 11 47 20

20 11 63 50

20 11 48 51
20 11 48 50

20 11 62 00

20 11 48 00
20 11 48 10

* Riippuu laastin laadusta, koostumuksesta ja pumppausmatkasta. 
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PFT tarvikkeet

Tuote Tuotenumero

          Staattori R8-1,5
          80 l/min (400 kier.) *

          Ruuvi
          Ruuvi lisäsekoitin

          Staattori Swing II
          Ruuvi

          Staattori R 7-3S
          30 l/min (200 kier.) *

          Ruuvi

          Staattori R 9-2
          70 l/min (200 kier.) *

          Ruuvi

          Staattori T 9-2
          135 l/min (200 kier.) *

          Ruuvi

          Staattori T 10-1,5
          125 l/min (200 kier.) *

          Ruuvi

20 11 62 20

20 11 48 40
20 11 48 60

00 03 71 86
00 03 71 87

20 11 63 01

20 11 48 21

20 11 63 70

20 11 48 80

00 00 11 66

00 00 11 67

20 11 66 00 

20 11 49 70

Vesimittarit

          31,5-315 l/h
          100-1000 l/h
          150-1500 l/h
          160-1600 l/h
          250-2500 l/h
          100-1000 l/h, 250 mm

20 18 60 01
20 18 30 00
20 18 50 04
20 18 40 00
20 18 50 01
00 00 22 13

Lisäsekoittimet
          Rotomix

          Rotoquirl

20 11 80 00

20 11 84 00

Puhdistusvarsi 00 09 12 89

Puhdistuskara 20 10 23 20

* Riippuu laastin laadusta, koostumuksesta ja pumppausmatkasta. 
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Muistiinpanoja
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Laastit

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. 
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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.



Laastit

54

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
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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



Laastit

68

Maks. 600 mm Jäykistävä lanka

15
0 

m
m

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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Pumpattavat lattiatuotteet

sivut 72 - 115

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



Pumpattavat lattiatuotteet

73

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

Kn
au

f F
E 8

0

Kn
au

f N
E 4

25

Kn
au

f N
S 4

15Pumpattavat 
lattiatuotteet



78

Pumpattavat lattiatuotteet

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. 
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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.
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Muistiinpanoja
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PFT koneet- helppoa ja nopeaa. 

PFT koneet

sivut 116 - 139
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PFT - Tehokkaat koneet ja kattava järjestelmä

PFT on tärkeä osa maailmanlaajuisesti toimivaa Knauf konsernia. 
Jo yli neljän vuosikymmenen ajan PFT on valmistanut laitteita ja 
koneita rakennusteollisuudelle. Vuonna 1964 kehitettiin idea kerta-
täyttönä tehtävästä kipsirappauksesta. Samaan aikaan alkoi myös 
tähän päivää asti jatkunut PFT:n menestystarina. Vuonna 1964 PFT 
toi markkinoille ensimmäisen paineilmaa hyödyntävän kuljetusvä-
lineen, joka mahdollisti materiaalin käyttämisen työmailla siiloista 
käsin. Tämä keksintö oli ratkaiseva askel PFT:n alkutaipaleella. 
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PFT - Tuotannon virtaa

PFT koneet suunnitellaan ja valmistetaan Iphofe-
nissa, Saksassa. Tehokkaasti ja korkealaatuisesti 
valmistetuista koneista ja laitteista löytyy merkintä 
"Made in Germany". PFT:n tuotanto hoituu jousta-
vasti, ammattitaitoisesti ja kilpailukykyisesti moder-
neita tuotantotekniikoita käyttäen. 

Vuonna 1974 PFT kehitti jo legendaksi muodostu-
neen PFT G 4 sekoittavan laastipumpun. Vuosikym-
meniä kestänyt suosio jatkuu vielä tänäkin päivänä 
ja monien ammattilaisten mielestä PFT G 4 on yhä 
maailman paras sekoittava laastipumppu. Patentoi-
tua PFT G4 laastipumppua kehitetään jatkuvasti  ja 
sitä on myyty maailmanlaajuisesti jo yli 100 000 
kappaletta. Menestyksekkään PFT G4 laastipumpun 
nykyinen versio on PFT G 5. 

PFT koneita ja laitteita myydään maailmanlaajui-
sesti 61 maassa yli 350 myyntiorganisaation avulla. 
Tämä takaa saatavuuden niin pienissä kuin suuris-
sakin rakennusprojekteissa. Suomessa ainoastaan 
Knauf Oy maahantuo PFT koneita ja tarvikkeita. 
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PFT:n monipuolisista valikoimista löytyy oikea 
kone rappaamiseen, pinnoittamiseen, sekoittami-
seen, pumppaamiseen, injektointiin, lattiavalui-
hin ym. Laaja valikoima tarvikkeita ja varaosia 
täydentää PFT:n tuotevalikoimaa. PFT:ltä jokainen 
löytää tarpeisiinsa ja vaatimuksiinsa oikeanlaiset 
työvälineet ja koneet.

PFT koneet ovat korkealaatuisia ja niiden tuotantoa 
valvotaan tarkasti. Koneet valmistetaan suunnitte-
lusta lähtien Saksassa ja niitä testataan sekä kehite-
tään jatkuvasti. PFT koneet ja laitteet ovat käyttäjäys-
tävällisiä, kestäviä ja taloudellisia. Koko tuotevali-
koiman kirjoa kehitetään koko ajan viimeisimmän 
teknologian avulla.  

PFT takaa korkealaatuiset ja toimivat tuotteet, lyhyet 
toimitusajat ja asiakasystävällisen toiminnan. Suo-
messa PFT koneiden ja laitteiden myynnistä ja tek-
nisestä neuvonnasta vastaa Knauf Oy. Tarkemmat 
yhteystiedot löydät tämän manuaalin takakannesta.
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Ideasta valmiiksi koneeksi

Innovaatiot

Matka uudesta ideasta val-
miiksi ja toimivaksi koneeksi 
-  sen  mahdollistaa 3D-CAD 
tekniikka. 

Laser

Teräsosat työstetään laserin 
avulla täsmällisesti ja virheettö-
mästi.

Hitsausrobotti

Täysin automaattinen hitsausro-
botti ja ajantasainen tuotanto 
varmistavat huippulaadun.
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Jauhepinnoitus

Kestävä luja ja ympäristöystä-
vällinen jauhemaalaus tehdään 
erityisvalmistetussa kammiossa.

Automatisoitu varasto

Täysin automatisoitu varasto pi-
tää varaosat ja muut tarvikkeet 
moitteettomassa järjestyksessä.

Osista koneeksi

Laadukkaat PFT koneet kootaan 
viereisessä hallissa valmistu-
neista osista ammattitaitoisen 
henkilökunnan toimesta.
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PFT G 5 c

PFT G 5 c on suositun ja menestyksekkään PFT G 4:n seuraaja, Euroopan suosituin sekoituspumppu. 
Hinnaltaan kilpailukykyinen G 5 c on yksi PFT:n laajasta konevalikoimasta. Valitsemalla pumpuksesi 
PFT G 5 c:n teet yhtä hyvän päätöksen kuin tuhannet muutkin käyttäjät.

Tuotekuvaus

PFT G 5 c valmiiksi sekoitetuille kuivalaasteille kuten
• Konekäyttöön tarkoitetuille kipsilaasteille
• Kipsikalkkilaasteille
• Sementtilaasteille
• Kalkkilaasteille
• Kalkkisementtilaasteille
• Ohutrappauksiin
• Täyttölaasteille
• Juotosbetonointiin
• Itsestään tasoittuville lattiamassoille ja -tasotteille
• ym.

Käyttökohteet



PFT koneet

125

• Pitkä pumppausmatka
• Kompressori painekytkimellä
• Maailmanlaajuisesti käyttökelpoinen
• Täydellisesti varusteltu
• Yhdistettävissä monien muiden PFT- koneiden kanssa
• Taloudellinen erityisesti yhdistettynä PFT Silomatiin
• Helppo huoltaa
• Helppo ja nopea puhdistaa
• Helppokäyttöinen
• Voidaan käyttää suoraan säiliön / siilon alla
• Laaja lisävarustevalikoima

Etuja

Tekniset tiedot

Moottori
 Pumppumoottori    5,5 kW, 3- vaihe, 400 V, 50 Hz
 Kuiva-aineen kuljetinmoottori  0,3 kW, 3- vaihe

Nopeus
 Pumppumoottori    400 rpm
 Kuiva-aineen kuljetinmoottori  12 rpm

Pumppauskapasiteetti *
 TWISTER D6-3    n. 20 l/min (8-35 l/min)

Pumppausmatka *    max. 50 m (35 mm letkulla)

Paine *      max 30 bar

Vesiliitäntä     3/4” 
      vedenpaine vähintään 2,5 bar

Mitat
 pituus     1150 mm
 leveys     650 mm
 korkeus     1520 mm
 täyttökorkeus    900 mm

Painot
 Moottori ja saranoitu laippa  47 kg
 Sekoitusputki, pumppu ja sekoittaja 74 kg
 Laite ilman sekoitusputkea  142,5 kg
 Kompressori    25 kg 
 Kokonaispaino    263 kg

* Riippuu laastin laadusta ja koostumuksesta, pumpun kunnosta, letkujen koosta ja pumppauskorkeudesta.
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PFT G 5 super

PFT G 5 Super on suositun ja menestyksekkään PFT G 4:n seuraaja. G 5 Super on monikäyttöinen ja 
helposti käsiteltävä laastipumppu, joka soveltuu monenlaiseen työhön. Pumppu on helposti ja nopeasti 
irroitettavissa kolmeen osaan, jonka ansiosta siirtäminen on todella helppoa. PFT G 5 Super vastaa 
nykypäivän työmaan monipuolisia vaatimuksia!

Tuotekuvaus

PFT G 5 Super valmiiksi sekoitetuille kuivalaasteille kuten
• Konekäyttöön tarkoitetuille kipsilaasteille
• Kipsikalkkilaasteille
• Sementtilaasteille
• Kalkkilaasteille
• Kalkkisementtilaasteille
• Ohutrappauksiin
• Täyttölaasteille
• Juotosbetonointiin
• Itsestään tasoittuville lattiamassoille ja -tasotteille
• ym.

Käyttökohteet
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Moottori
 Pumppumoottori    5,5 kW, 3- vaihe, 400 V, 50 Hz
 Kuiva-aineen kuljetinmoottori  0,75 kW, 3- vaihe

Nopeus
 Pumppumoottori    400 rpm
 Kuiva-aineen kuljetinmoottori  28 rpm

Pumppauskapasiteetti *
 TWISTER D6-3    n. 22 l/min (6-85 l/min)

Pumppausmatka *    max. 50 m (35 mm letkulla)

Paine *      max 30 bar

Vesiliitäntä     3/4” 
      vedenpaine vähintään 2,5 bar

Mitat
 pituus     1150 mm
 leveys     650 mm
 korkeus     1520 mm
 täyttökorkeus    880 mm

Painot
 Moottori ja saranoitu laippa  49 kg
 Sekoitusmoduuli (sis. moottorin)  81 kg
 Säiliömoduuli    117 kg
 PFT CADDY    85 kg 
 Kokonaispaino    283 kg

* Riippuu laastin laadusta ja koostumuksesta, pumpun kunnosta, letkujen koosta ja pumppauskorkeudesta.

• Irroitettavissa kolmeksi moduliksi
• Pienikokoinen ja suurten pyörien avulla helposti liikuteltava
• Voidaan käyttää suoraan säiliön / siilon alla
• Täydellisesti varusteltu
• Yhdistettävissä monien muiden PFT- koneiden kanssa
• Taloudellinen ja tehokas
• Helppo huoltaa
• Helppo ja nopea puhdistaa
• Helppokäyttöinen

Etuja

Tekniset tiedot
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PFT HM 24

PFT HM 24 Ruuvisekoittimella pystytään työstämään kaikkia kalkki- ja sementtipohjaisia kuivalaasteja 
aina 4 mm raekokoon saakka.HM 24 Ruuvisekoittimeen laasti voidaan syöttää joko säkeittäin tai 
suoraan siilosta/säiliöstä.     
  

Tuotekuvaus

Kuivalaasteille
• Muurauslaastit
• Valumassat
• Rappauslaastit
• Lattialaastit
• Ohutrappauslaastit
• ym. 

Käyttökohteet
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• Hyvä ja tasainen sekoituslaatu
• Helppo ja nopea puhdistaa
• Kestävä
• Täydellisesti varusteltu
• Edulliset varaosat
• Yhdistettävissä muihin PFT koneisiin

Etuja

Tekniset tiedot

Moottori     3,0 kW

Nopeus     280 prm

Sähköliitäntä     400V, 3-vaihe, 50 Hz

Pumppauskapasiteetti *  n.20-50 l/min

Vesiliitäntä     3/4” 
      vedenpaine vähintään 2,5 bar

Mitat
 pituus     1870 mm
 leveys     670 mm
 korkeus     970 mm
 täyttökorkeus    970 mm
 
Kokonaispaino    110 kg

* Riippuu laastin laadusta ja koostumuksesta, pumpun kunnosta, letkujen koosta ja pumppauskorkeudesta.
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PFT N 2

PFT N 2 laastipumpun teho on portaattomasti säädettävissä ja pienen kokonsa ansiosta sitä on helppo 
siirrellä. PFT N 2 voidaan täyttää joko säkeistä, siilosta tai valmiiksi sekoitettu massa voidaan tuoda 
pumppuun sekoittajasta.

Tuotekuvaus

Seuraaville materiaaleille:
• valmiiksi sekoitetuille laasteille, kuten tasoitteet
• lattiamassoille
• nestemäisille materiaaleille, kuten maaleille ja pohjusteille
• ym.

Käyttökohteet
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Moottori    3,0 kW    5,5 kW
     (variaattori)   (taajuusmuuntaja)

Nopeus    50-340 rpm   90-250 rpm

Sähköliitäntä    400 V, 3-vaihe, 16 A  400 V, 3-vaihe, 16 A

Pumppauskapasiteetti *
 esim. roottoristaattori-
 yhdistelmällä D6-3  3-20 l/min   4-13 l/min
     (max. 30 l/min)   (max. 60 l/min)

Pumppausmatka *   max. 30 m   max. 40 m

Pumppauskorkeus *   max. 30 m   max. 30 m

Paine *    max 30 bar   max. 30 bar

Mitat
 täyttökorkeus   590 mm   590 mm
 säiliön tilavuus   50 l    50 l
 säiliön tilavuus lisäreunoilla n. 70 l    n. 70 l
 pituus    1560mm   1600 mm
 leveys    570 mm   600 mm
 korkeus    700 mm   590 mm

Painot
 Moottori ja runko  95 kg    100 kg
 Ohjausyksikkö   18 kg    25 kg
 Säiliö ja pumppu  37 kg     37 kg
 Kokonaispaino   n. 152 kg   n. 165 kg

* Riippuu laastin laadusta ja koostumuksesta, pumpun kunnosta, letkujen koosta ja pumppauskorkeudesta.

• Kevyt, helposti siirreltävissä
• Maailmanlaajuisesti käyttökelpoinen
• Matala täyttökorkeus
• Helppo huoltaa
• Helppo ja nopea puhdistaa
• Helppokäyttöinen

Etuja

Tekniset tiedot   N 2 V   N 2 FC 400
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PFT SWING

PFT SWING on pienikokoinen tasoitepumppu sähköisellä portaattomasti säädettävällä 1,5 kW mootto-
rilla. PFT SWINGillä voit pumpata ja ruiskuttaa nestemäisiä, pumpattavia ja liuotinvapaita materiaaleja 
aina 3 mm raekokoon asti. PFT SWINGillä on pieneksi pumpuksi monia mahtavia etuja.

Tuotekuvaus

Seuraaville materiaaleille:
• Dispersiomaalit
• Kalkkimaalit
• Silikaatti ja mineraalipohjaisille pinnotteille, raekoko max 3 mm
• Pohjusteille
• Tasoitteille
• ym.

Käyttökohteet
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Moottori     1,5 kW

Käyttövirta     230 V

Ruuvi / staattori    C4-2

Kapasiteetti*     0,5-9 l/min

Mitat
 pituus     1100 mm
 leveys     460 mm
 korkeus     550 mm
 täyttökorkeus    500 mm
 tilavuus     38 l

Kokonaispaino    70 kg

* Riippuu laastin laadusta ja koostumuksesta, pumpun kunnosta, letkujen koosta ja pumppauskorkeudesta.

• Pieni, kevyt, kompakti ja helposti siirrettävä - näin säästyy aikaa ja vaivaa
• Tehokas 1,5 kW moottori
• Muovinen materiaalisäiliö
• Helppo ja nopea huoltaa
• Helppokäyttöinen
• Nestemäiset materiaalit siirrettävissä suoraan ämpäristä tai muusta astiasta

Etuja

Tekniset tiedot
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PFT ZP 3 XL

PFT ZP 3 XL on oikea valinta jos etsit monipuolista ja tehokasta pumppua. ZP 3 XL siirtää ja pumppaa 
valmiiksi sekoitetut laastit ja lattiamassat haluttuun paikaan.  

Tuotekuvaus

Seuraaville materiaaleille
• Lattiamassat
• Liimamassat
• Täyttölaastit
• Kalkkilaastit
• Rappauslaastit
• Juotosbetonit
• ym

Käyttökohteet
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Moottori   7,5 kW  7,5 kW  7,5 kW
    (variaattori) (taajuusmuuntaja)

Nopeus   175 rpm  70-260 rpm 35-280 rpm

Sähköliitäntä   400 V,   400 V,   400 V, 
    3-vaihe, 50 Hz 3-vaihe, 50 Hz 3-vaihe, 50 Hz

Pumppauskapasiteetti *
 esim staattoriroottori-
 yhdistelmällä R7-3S  n. 27 l/min n. 7-40 l/min n. 6-45 l/min
    (max. 100 l/min) (max. 120 l/min) (max. 120 l/min)

Pumppausmatka *  max. 100 m max. 100 m max. 100 m

Paine *    max. 30 bar max. 30 bar max. 30 bar

Mitat
 säiliön tilavuus1  130 l  130 l  130 l
    lisäreunoilla  245 l  245 l  245 l
 korkeus 1  n. 745 mm n. 745 mm n. 745 mm
 leveys   n. 725 mm n. 725 mm n. 725 mm
 pituus   n. 2255 mm n. 2255 mm  n. 2255 mm

Paino1    n. 238 kg n. 308 kg n. 240 kg

* Riippuu laastin laadusta ja koostumuksesta, pumpun kunnosta, letkujen koosta ja pumppauskorkeudesta.
1 ilman lisäreunoja

Tekniset tiedot    ZP 3 XL   ZP 3 XL V    ZP 3 XL FC

• Pitkä pumppausmatka
• Iso pumppauskapasiteetti
• Täydellisesti varusteltu
• Kaukosäätöinen
• Matala täyttökorkeus
• Luja rakenne
• Helppo ja nopea puhdistaa
• Helppo huoltaa
• Helppokäyttöinen

Etuja
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PFT ZP 3 XXL

PFT ZP 3 XXL on oikea valinta jos tarvitset todella tehokasta laastipumppua. ZP 3 XXL pumppaa niin 
valmiiksi sekoitetut laastit kuin lattiamassatkin haluamaasi paikkaan.

Tuotekuvaus

Seuraaville materiaaleille
• Lattiamassat
• Liimamassat
• Täyttölaastit
• Kalkkilaastit
• Rappauslaastit
• Juotosbetonit
• ym

Käyttökohteet
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Moottori    13 kW (taajuusmuuntaja)

Nopeus    25-170 rpm

Sähköliitäntä    400 V, 3-vaihe

Pumppauskapasiteetti * n. 7-200 l/min
     
Pumppausmatka *   max. 200 m  

Paine *    max. 30 bar

Mitat
 säiliön tilavuus1   130 l
 säiliön tilavuus lisäreunoilla 245 l   
 korkeus 1   n. 745 mm 
 leveys    n. 726 mm 
 pituus    n. 3075 mm 

Paino1     n. 378 kg

* Riippuu laastin laadusta ja koostumuksesta, pumpun kunnosta, letkujen koosta ja pumppauskorkeudesta.
1 ilman lisäreunoja

• Pitkä pumppausmatka
• Iso pumppauskapasiteetti
• Täydellisesti varusteltu
• Kaukosäätöinen
• Matala täyttökorkeus
• Luja rakenne
• Helppo ja nopea puhdistaa
• Helppo huoltaa
• Helppokäyttöinen

Etuja

Teksniset tiedot
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Muistiinpanoja
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