
Laastit ja 
tasoitteet
Kipsipohjaiset laastit ovat helppokäyttöisiä sisä-
rappaustuotteita, jotka soveltuvat miltei kaikille 
pinnoille. Niiden avulla voidaan tehdä esim. sisä-
puoliset betoni-, kevytbetoni-, harkko- ja tiiliseinien 
oikaisut ja tasoitukset. Kipsilaasteja käyttämällä 
vältytään ylimääräisiltä työvaiheilta ja pitkiltä 
rakenteiden kuivumisajoilta.

Knaufin tuotevalikoimista löytyy useita rappaus-
laasteja alustan ja ominaisuuksien mukaan. Kone-
kipsilaasti Knauf MP 75L ja käsikipsilaasti Knauf 
Goldband ovat näistä tunnetuimmat.

Pumpattavat, itsestään tasoittuvat kipsipohjaiset 
lattiatasoitteet ja -massat tarjoavat käytännöllisen 
ja nopean menetelmän pintalattioiden tekoon kui-
vissa sisätiloissa. Ne ovat valmiiksi sekoitettuja 
laasteja, joihin lisätään vain vesi. Knauf lattia-
massat ja -tasoitteet soveltuvat niin toimistotilojen, 
sairaaloiden, koulujen kuin asuinhuoneistojenkin 
pintalattiaksi.
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KIPSILAASTIT JA -TASOITTEET 
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Konekipsilaasti
Knauf MP-75 L

Knauf MP-75 L soveltuu lähes kaikkien sisätilojen rappaami-

seen, erityisesti betoni- ja muurattujen sisäseinien ja –kattojen 

oikaisuihin ja rappauksiin. MP-75 L kipsilaasti on veteensekoi-

tettava kertatäyttölaasti, mikä levitetään kohteeseen koneellisesti 

esim. PFT G5 tai G4 rappauskonetta käyttäen. Tehokas ja talou-

dellinen konelevitys mahdollistaa laajojen alueiden tasoituksen 

nopeasti. Koneellisen levityksen jälkeen laasti tasataan ja pinta 

viimeistellään käsin. Valmis pinta voidaan maalata, tapetoida 

tai laatoittaa kuivuttuaan.

Konekipsilaastilla MP-75 L voidaan tehdä 8-50 mm vahvui-

sia kertatäyttöjä yhdellä levityksellä. Kipsilaasti on iskun- ja 

paineenkestävä. Tiiviin koostumuksensa vuoksi sillä voidaan 

parantaa kohteen ääneneristävyyttä. Knauf MP-75 L konekip-

silaastia voidaan käyttää kuivissa ja kosteissa sisätiloissa. Se 

soveltuu hyvin normaalien kotikylpyhuoneiden laatoitusalus-

taksi mutta ei käytettäväksi jatkuvasti kosteissa tai märissä 

tiloissa (esim. uimahallit). 

Knauf MP-75 L - Alusta ja esityöt

Rapattavan pinnan on oltava kuiva, puhdas, pölytön, rasvaton 

ja luja. Imevät alustat kuten tiili, Leca, kalkkihiekkakivi ja imu-

kykyinen betoni pohjustetaan Knauf Yleispohjusteella tai Knauf 

Stuckprimerilla. Tiiviit ja imemättömät alustat kuten heikosti 

imevä, sileä betoni pohjustetaan Knauf Betokontakt tartunta-

aineella. Uudet tiili- ja kalkkihiekkaharkkopinnat voi rapata 

ilman esitöitä. Pohjuste- ja tartunta-aineiden on annettava kui-

vua vuorokausi ennen rappaamista.

Mikäli yhdessä pinnassa on eri materiaaleja, esim. betonia 

tiilipinnalla tai erilaisia kivilajeja, on siirtymäkohtaan asennet-

tava tukiverkko kutistumishalkeamien estämiseksi. Verkon tulee 

ulottua 100 mm yli rajapinnan. Jatkoksissa limitys on oltava 

vähintään 100 mm.

Sekoitus ja levitys

Knauf MP-75 L sekoitetaan puhtaaseen ja viileään veteen rap-

pauskonetta PFT G5/G4 käyttäen (30kg laastia/ noin 20 ltr 

vettä). Useimpien tasoiteruiskujen käyttö on myös mahdollista. 

Massan tulee olla kuohkeaa, mutta ei itsestään valuvaa. 

MP-75 L -laastikerroksen suositeltava minimipaksuus on noin 

8 mm. Ohuemmilla kerroksilla on vaikea saavuttaa riittävää 

tasaisuutta. Yhtenä kerroksena laastia voidaan levittää 50 mm. 

Haluttaessa paksumpia kerroksia, ensimmäinen kerros karhen-

netaan kampalastalla ja uusi kerros levitetään ennen ensimmäi-

sen kerroksen sitoutumista (märkää märälle). Jos pinta pääsee 

kuivumaan ennen toista rappauskertaa, pinta vaatii pohjustuksen 

(Knauf Stuckprimer).

Laasti levitetään noin 60-90 minuutin kuluessa sekoituksesta 

halutun paksuiseksi kerrokseksi edeten ylhäältä alas. Jos pump-

paus keskeytyy yli kymmeneksi minuutiksi, pumppu jätetään tyh-

jäkäynnille. Kipsikerros tasataan Knauf linjaarilla. Sitoutumisen 

alettua kerros kostutetaan kevyesti ja pinta hierretään vaahtoku-

mihiertimellä. Lopuksi pinta silotetaan tasaiseksi teräslastalla. 

Kattorappaus

Kattopinnoissa ei tule ylittää 15 mm:n kerrospaksuutta. Katto-

rappaus tehdään yksikerrosrappauksena. Tiiviit pinnat pohjus-

tetaan Knauf Betokontakt –pohjusteaineella. Käytettäessä verk-

koa, verkko asennetaan kun kattoon on rapattu 1/3 –syvyinen 

kerros. Lopputäyttö tehdään verkon asentamisen jälkeen.

Kerrospaksuus

8-50 mm
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Rappauspaksuus: 8-50 mm

Bulkkitiheys: noin 780 kg/m3

Suurin raekoko: 1,2 mm

Menekki: 0,8 kg/mm/m2

Tuottoisuus: 100 kg = 125 l laastia

Puristuslujuus: > 2,5 MPa

Taivutuslujuus: 1,3 MPa

Kuulapuristuskovuus: 8,0 N/mm2

Lämmönjohtavuus: 0,28 W/mK

Tilavuuspaino: noin 1000 kg/m3

pH: 7

Riittoisuus: Säkki 30 kg vastaa 37 l laastia. 10 mm:n kerroksena yhdellä säkillä rappaa noin 3,7 m2 valmista pintaa.

Työskentelyaika: 100 min

Kuivumisaika: keskimäärin 14 vrk maalattavaksi (paksuus 10 mm). Paksut kerrokset (yli 25 mm) kuivuvat pidempään.

Europaloluokka: A1

Vesihöyrynvastuskerroin µ: noin 5

Pakkauskoot: 30 kg säkki

Säilytys: Kuivassa ja viileässä. Käytettävä 6 kuukauden kuluessa valmistuksesta.

Tekniset tiedot MP-75 L

KIPSILAASTIT JA -TASOITTEET • Knauf MP-75 L

Työskentelyolosuhteet ja 

varastointi

Työskentelylämpötilan ja alustan 

lämpötilan tulee olla yli +5°C. 

Työvälineet on puhdistettava 

vedellä heti käytön jälkeen. Tar-

peetonta ihokosketusta tuotteen 

kanssa tulee välttää. Hengitys-

suojaimien käyttö työn aikana 

on suositeltavaa. 

Ruiskutustyön saa keskeyttää 

korkeintaan 20 minuutin ajaksi. 

Muussa tapauksessa sekoitin, 

pumppu ja letkut tulee ajaa tyh-

jiksi ja ne tulee puhdistaa.

Tuote on säilytettävä kuivassa 

paikassa ja se säilyy oikein 

varastoituna vähintään 6 kuu-

kautta.

  

Laatoitettava pinta

Laatoitettava pinta jätetään karheaksi 

tartunnan varmistamiseksi. Tällöin 

rappauspaksuus tulee olla vähintään 

10 mm.

Kuivuminen

Vain täysin kuivunut laasti voidaan pinnoittaa. Kipsilaastin kuivu-

misaika riippuu alustan kosteudesta, rappauspaksuudesta, huo-

neilman kosteudesta ja lämpötilasta.  Laastin kuivumisen vuoksi 

on huolehdittava sisätilojen kunnollisesta ilmanvaihdosta. Alhai-

nen lämpötila ja korkea ilmankosteus pidentävät kuivumisaikaa. 

Keskimääräinen kuivumisaika on noin 7-14 vrk rappauspaksuu-

den ollessa noin 10 mm. 

Mikäli laastipinta esim. tuuletuksen puuttuessa ei pääse kuivu-

maan, saattaa siihen muodostua kiinteä imukyvytön pintakerros. 

Tämä kerros estää myöhemmin tuuletettaessakin laastin kuivumi-

sen, minkä vuoksi se on poistettava. Se poistetaan tavallisesti 

pintahiomalla.
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Käsikipsilaasti
Knauf GOLDBAND

Knauf Goldband on veteen sekoitettava käyttövalmis kerta-

täyttölaasti. Käsikipsilaasti soveltuu erityisesti korjaustöihin tai 

pienille pinnoille. Se on erinomainen tuote niin betoni- ja muu-

rattujen sisäseinien ja -kattojen oikaisuihin ja rappauksiin kuin 

myös kolojen ja uritusten täyttöön. Sen avulla saadaan yhdellä 

kerroksella maalattava, tapetoitava tai laatoitettava pinta.

Käsikipsilaastilla voidaan tehdä 5-50 mm vahvuisia kertatäyt-

töjä yhdellä levityksellä. Kipsilaasti on iskun- ja paineenkes-

tävä. Tiiviin koostumuksensa vuoksi sillä voidaan parantaa 

kohteen ääneneristävyyttä. Knauf Goldband käsikipsilaastia 

voidaan käyttää kuivissa ja kosteissa sisätiloissa. Se soveltuu 

hyvin normaalien kotikylpyhuoneiden laatoitusalustaksi mutta 

ei käytettäväksi jatkuvasti kosteissa tai märissä tiloissa (esim. 

uimahallit).

Knauf GOLDBAND - Alusta ja esityöt

Rapattavan pinnan on oltava kuiva, puhdas, pölytön, rasva-

ton ja luja. Imevät alustat kuten tiili, Leca, kalkkihiekkakivi 

ja imukykyinen betoni pohjustetaan Knauf Yleispohjusteella 

tai Knauf Stuckprimerilla. Tiiviit ja imemättömät alustat kuten 

heikosti imevä, sileä betoni pohjustetaan Knauf Betokontakt 

tartunta-aineella. Pohjuste- ja tartunta-aineiden on annettava 

kuivua vuorokausi ennen rappaamista. Uudet tiili- ja kalkki-

hiekkaharkkopinnat voi rapata ilman esitöitä.

Mikäli yhdessä pinnassa on eri materiaaleja, esim. betonia 

tiilipinnalla tai erilaisia kivilajeja, on siirtymäkohtaan asennet-

tava tukiverkko kutistumishalkeamien estämiseksi. Verkon tulee 

ulottua 100 mm yli rajapinnan. Jatkoksissa limitys on oltava 

vähintään 100 mm.

Sekoitus ja levitys

Knauf Goldband -käsikipsilaasti sekoitetaan puhtaaseen ja 

viileään veteen porakonevispilää käyttäen. Porakonevispilää 

tulee käyttää vain alhaisilla kierroksilla. Sekoitussuhde on 

30kg laastia / 20 ltr vettä. Massan tulee olla kuohkeaa, mutta 

ei itsestään valuvaa. Sekoituksen jälkeen massan annetaan 

vetäytyä 1-3 min, minkä jälkeen tehdään vielä lyhyt sekoitus.

Laasti levitetään noin 40 minuutin kuluessa sekoituksesta halu-

tun paksuiseksi kerrokseksi edeten alhaalta ylös. Sitoutumisen 

alettua kerros kostutetaan kevyesti ja pinta hierretään vaah-

tokumihiertimellä. Lopuksi pinta siloitetaan tasaiseksi teräslas-

talla.

Jos halutaan levittää useampia kerroksia, ensimmäinen kerros 

karhennetaan kampalastalla ja uusi kerros levitetään ennen 

ensimmäisen kerroksen sitoutumista (märkää märälle). Jos 

pinta pääsee kuivumaan ennen toista rappauskertaa, pinta 

vaatii pohjustuksen (Knauf Stuckprimer). 

Kattorappaus

Kattopinnoissa ei tule ylittää 15 mm:n kerrospaksuutta. Katto-

rappauksissa on ehdottomasti käytettävä yksikerroksista rap-

pausta.

Laatoitettava pinta

Laatoitettavissa pinnoissa tulee käyttää vähintään 10 mm:n 

laastikerrospaksuutta.
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Tekniset tiedot Knauf Goldband

KIPSILAASTIT JA -TASOITTEET • Knauf Goldband

Työskentelyolosuhteet 

ja varastointi

Työskentelylämpötilan ja alustan 

lämpötilan on oltava yli +5°C. Työ-

välineet on puhdistettava vedellä 

heti käytön jälkeen. Tarpeetonta 

ihokosketusta tuotteen kanssa tulee 

välttää. Hengityssuojaimien käyttö 

työn aikana on suositeltavaa. 

Rappaustyön saa keskeyttää kor-

keintaan 20 minuutin ajaksi. Muussa 

tapauksessa sekoitin, pumppu ja 

letkut tulee ajaa tyhjiksi ja ne tulee 

puhdistaa.

Tuote on säilytettävä kuivassa pai-

kassa ja se säilyy oikein varastoi-

tuna vähintään 6 kuukautta.

  

Kuivuminen

Vain täysin kuivunut laasti voidaan pinnoittaa. Kipsilaastin kuivumisaika riippuu 

alustan kosteudesta, rappauspaksuudesta, huoneilman kosteudesta ja lämpöti-

lasta.  Laastin kuivumisen vuoksi on huolehdittava sisätilojen kunnollisesta ilman-

vaihdosta. Alhainen lämpötila ja korkea ilmankosteus pidentävät kuivumisaikaa. 

Kuivumisaika on noin 7 vrk, kun rappauspaksuus on korkeintaan 25 mm.

Rappauspaksuus: 5-50 mm

Bulkkitiheys: noin 780 kg/m3

Suurin raekoko: 1,2 mm

Menekki: 0,85 kg/mm/m2

Tuottoisuus: 100 kg = 120 l laastia

Puristuslujuus: > 3,0 MPa

Taivutuslujuus: 1,5 MPa

Kuulapuristuskovuus: 9,0 MPa

Lämmönjohtavuus: 0,25 W/mK

Tilavuuspaino: noin 1000 kg/m3

pH: 7

Riittoisuus: Säkki 30 kg vastaa 35 l laastia. 10 mm:n kerroksena yhdellä säkillä rappaa noin

3,5 m2 valmista pintaa.

Työskentelyaika: 60…90 min

Kuivumisaika: keskimäärin 14 vrk maalattavaksi (paksuus 10 mm). Paksut kerrokset (yli 25 mm)

kuivuvat pidempään.

Europaloluokka: A1

Vesihöyrynvastuskerroin µ: noin 5

Pakkauskoot: 30 kg säkki

Säilytys: Kuivassa ja viileässä. Käytettävä 6 kuukauden kuluessa valmistuksesta.
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Rappaustyöohjeita

Laatoitettavat alustat

Kipsilaasti soveltuu käytettäväksi laatoitusalustana asuinhuo-

neistojen keittiöissä, wc-tiloissa ja kylpyhuoneissa sekä hotel-

lien ja sairaaloiden vastaavissa tiloissa. Yleisissä tiloissa kuten 

uimahallit, yleissuihkut, suurtalouskeittiöt, panimot ja teurasta-

mot, tuotetta ei suositella käytettävän. 

Rapattavan alustan tulee olla kuiva, puhdas ja pölytön. Alusta 

pohjustetaan tarvittaessa sivuilla 186 (MP 75 L) ja 188 (Gold-

band) esitetyn mukaisesti.

Kipsirappauslaastia levitetään laatoitettavalle pinnalle yhtenä 

kerroksena vähintään 10 mm kerros. Suosittelemme linjaarin 

käyttöä suoruuden (vaaka- ja pystysuuntainen) varmistamiseksi. 

Pinta suoristetaan ja vedetään vetolaudalla, jolloin saadaan 

tiukka ja tarttuva pinta. Laatoitettavaa pintaa ei saa hiertää tai 

silottaa. Asennusaukot tulee erotettaa rappauksesta.

Märkätilojen kipsirapatut seinäpinnat vedeneristetään vedene-

ristevalmistajan ohjeiden mukaisesti. Kipsin kosteuspitoisuus 

tulee olla riittävän alhainen ennen vedeneristystyötä, esim. CM-

laitteella mitattuna alle 1 p-%. 

Kattopinnat
Kattopinnoissa ei tule ylittää 15 mm:n kerrospaksuutta. Niissä 

on ehdottomasti käytettävä yksikerroksista rappausta.

Korjaukset
Mikäli laastipinta vaatii korjauksia, on huomioitava, että pinta 

on kovettunut ja kuivunut ennen korjauskerroksen levittämistä. 

Pinta on pohjustettava ennen käsittelyä.

Eri materiaalien liitoskohdat

Eri materiaalien liitoskohtiin on aina laitettava kangasvahvike, 

jolla tasataan mahdollisesti syntyvät materiaalien erilaisesta veny-

miskäyttäytymisestä (lämpötila ja kosteus) johtuvat jännitteet. 

Kangasvahvisteen tarkoitus on tasata alustan aiheuttamia jännit-

teitä. Tähän soveltuu esim. PFT Gitex lasikuitukangas, jonka sil-

mäkoko on 5 mm. Kangas asetetaan repeämäalttiiseen kohtaan 

eli tavallisesti laastin ylimpään kolmannekseen.  

Laastia levitetään 10 mm paksuinen kerros, jonka päälle ase-

tetaan lasikuituverkko. Lopuksi verkon päälle levitetään vielä 5 

mm:n laastikerros. Molempien kerrosten laastin koostumuksen 

on oltava sama. Uusi laastikerros tulee levittää tuoreen laasti-

kerroksen päälle.

Materiaalien liitoskohdassa kangas asetetaan 100 mm toisen 

materiaalin päälle. Myös vuotien limityksessä limitysväli on vähin-

tään 100 mm.

Kuivuminen
Vain täysin kuivunut laasti voidaan pinnoittaa. Kipsilaastin kui-

vumisaika riippuu alustan kosteudesta, rappauspaksuudesta, 

huoneilman kosteudesta ja lämpötilasta.  Laastin kuivumisen 

vuoksi on huolehdittava sisätilojen kunnollisesta ilmanvaih-

dosta. Alhainen lämpötila ja korkea ilmankosteus pidentävät 

kuivumisaikaa. Keskimääräinen kuivumisaika on noin 7-14 vrk 

rappauspaksuuden ollessa noin 10 mm. 

Mikäli laastipinta esim. tuuletuksen puuttuessa ei pääse kui-

vumaan, saattaa siihen muodostua kiinteä, imukyvytön pinta-

kerros. Tämä kerros estää myöhemmin tuuletettaessakin laas-

tin kuivumisen, minkä vuoksi se on poistettava. Se poistetaan 

tavallisesti pintahiomalla.
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Saumatasoite
Knauf Uniflott 
Knauf Uniflott on kipsipohjainen, veteen sekoitettava saumatasoite. 

Uniflott saumatasoitetta käytetään reunaohennetun kipsilevyn 

saumaamiseen kartonkisaumanauhan kanssa. Kipsipohjaisen 

saumatasoitteen etuna on kutistumattomuus.

Tekniset tiedot Knauf Uniflott

Knauf Uniflott - Alusta ja esityöt

Saumatasoitettavan levyn tulee olla kuiva ja tukevasti kiinni rungossa. Sauman tulee olla 

pölytön ja puhdas.

Sekoitus

Knauf Uniflott –saumajauhe sekoitetaan imeytetään se hitaasti ripottelemalla veteen (noin 

2 osaa laastia ja 1 osa vettä). Kun jauhe ei enää imeydy, vaan pinta jää kuivaksi, odote-

taan noin 2 minuuttia, minkä jälkeen tasoite sekoitetaan huolellisesti. Koneellinen sekoitus 

lyhentää laastin työstettävyysaikaa.

Saumaus

Saumatasoite levitetään saumakohtaan noin 10-15 cm leveällä lastalla siten, että tasoite 

täyttää levysauman. Tämän jälkeen saumaan asetetaan kartonkisaumanauha, joka pai-

netaan tasoitteeseen noin 75 mm leveällä lastalla. Lopuksi saumanauhan päälle lisätään 

vielä tasoitetta, jotta nauha peittyy kokonaan saumaan. Tarvittaessa tasoitetta levitetään 

vielä tunnin kuluttua toinen kerros siten, että sauma on levypinnan tasossa. Tasoitteen 

työstettävyysaika on noin 45 minuuttia. Ylimääräinen laasti poistetaan saumasta lastalla 

tai hiekkapaperilla noin 1,5 tunnin kuluttua tasoitteen levityksestä. 

Ylitasoitus

Levytetyn ja saumatasoitetun levypinnan ylitasoitus voidaan tehdä Uniflott –saumatasoit-

teella. Ylitasoitukseen suosittelemme kuitenkin Knauf Board –Finish –kipsilevytasoitetta.

Kuivuminen

Laastin kuivumisen vuoksi on huo-

lehdittava sisätilojen kunnollisesta 

ilmanvaihdosta. Alhainen lämpötila 

ja korkea ilmankosteus pidentävät 

kuivumisaikaa.

pH: 7

Sekoitussuhde: 2 osaa laastia ja 1 osa vettä

Työstöaika: noin 45 min

Kuivumisaika: noin 2 vrk maalattavaksi

Menekki: 0,3 – 0,5 kg/m2

Olosuhteet: Työskentelytilan ja alustan lämpötila +10°C

Pakkauskoot: 25 kg säkki

Säilytys: Kuivassa ja viileässä. Käytettävä 6 kuukauden kuluessa valmistuksesta.

KIPSILAASTIT JA -TASOITTEET •  Knauf Uniflott
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Lattiakipsimassa Knauf FE 80

Pumpattava Knauf FE 80 Lattiakipsimassa on itsestään tasoit-

tuva ja valmiiksi sekoitettu laasti, johon lisätään vain puhdas 

vesi. Lattiamassa FE 80 soveltuu erityisen hyvin aluslattiava-

luun sekä uiviin lattiarakenteisiin esim. toimistokohteet, sai-

raalat, koulut, asuinrakennukset. Massa voidaan sekoittaa ja 

pumpata esimerkiksi PFT G5 tai PFT ZP3V koneilla.

Knauf FE 80 lattiakipsivalun minimipaksuus raakalattian päälle 

on 20 mm. Uivana lattiarakenteena kerrospaksuus tulee olla 

vähintään 30 mm ja lattialämmityskohteessa lämmitysputken 

yläpinnan päälle tulee valaa vähintään 30 mm valukerros. 

Lattiakipsimassaa FE 80 voidaan käyttää myös kotitalouksien 

kosteissa tiloissa (WC, keittiö, khh), mutta massa ei sovellu 

kohteisiin joissa se joutuu jatkuvasti alttiiksi kosteudelle.

Knauf FE 80 - Alusta ja esityöt

Alustan tulee olla luja, pölytön ja puhdas (kiinteät betoni- ja 

laastijätteet poistetaan, alustassa ei saa olla öljyä, erotus-

aineita tai maalikerroksia). Huokoisten pintojen ja betonin 

päälle levitetään Knauf FE-Primer pohjusteaine ennen kipsi-

massan levittämistä.

Aiemmin tehdyt työvaiheet kuten esim. putkitusten kiinnitys, tulee 

tarkistaa ennen valua.

Kaikille rajoittuville rakennepinnoille (seinät, putket, karmit jne) 

asennetaan noin 0,5 cm paksu reunakaista tai vuorivillakaista. 

Läpivientien kohdat tiivistetään huolellisesti.

Uivan lattian yhteydessä käytettävät kovat eristeet asennetaan 

tiiviisti toisiaan vasten puskuun. Eristeet suojataan Knauf FE 

Aluspaperilla tai bitumipaperilla 200 g/m2. Suojapaperi limi-

tetään vähintään 8 cm. Seinustoilla paperi nostetaan yli lattia-

pinnoituskorkeuden.

Sekoitus ja levitys

Sekoitukseen voidaan käyttää esim. PFT G5/G4 laastipump-

pua. Myös muiden PFT-laastipumppujen käyttö on mahdollista. 

Laasti sekoitetaan puhtaaseen ja viileään veteen sekoitinta

käyttäen (4,5-5 litraa vettä / 30 kg kuivamassaa). Valmiiksi 

sekoitetun massan työstöaika noin 60 minuuttia. Ennen lattia-

massan pumppausta tulee tarkistaa massan koostumus juokse-

vuusmitalla (1,3 l). Leviämä tulee olla 42-47 cm.

Valutyön aikana voidaan massan tasoitus aloittaa harjan tai 

lastan avulla niistä osista, joissa valun paksuus on haluttu 

ja yläpinta vaakasuora. Tämän työvaiheen tarkoituksena on 

tasoittaa pienet epätasaisuudet ja poistaa ilmaa massasta. 

Työn lopputulos riippuu työn huolellisesta suorittamisesta. Valmis-

tajan sekoitusohjeita tulee noudattaa. 

Hyvän taivutuslujuutensa vuoksi Knauf lattiamassat eivät vaadi 

raudoitusta (esim. verkkoa). Raudoitusverkot eivät paranna 

pumpattavien pintalattioiden kantokykyä.

Kerrospaksuus

20-80 mm!
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Tilavuuspaino: 2000 kg/m3 (kuiva valmislattia)

2200 kg/m3 (märkä)

Bulkkipaino: 1600 kg/m3 (kuiva irtomateriaali)

Tuottoisuus: 100 kg = 53 l lattiamassaa

Vedentarve: 4,5 - 5 l vettä per 30 kg kuivamassaa

Menekki: 18 kg/m2 per 1 cm lattiapaksuutta

Työstöaika: noin 60 minuuttia

Kuivuminen: Vain täysin kuivunut valukerros voidaan pinnoittaa. Kuivumisaika on 1 cm/vko.

Kävelykelpoisuus:   noin 24 tunnin jälkeen riippuen olosuhteista, käytetyistä eristeistä ja ilmankosteudesta

Kuormitus:  3 vrk kuluttua. Päällystyskelpoinen kun jäännöskosteus <1%, päällystys höyrytiiviillä päällystysaineella,

kun jäännöskosteus < 0,5 % (n. 3-5 vko:n kuluttua riippuen lattian paksuudesta ja kuivumisolosuhteista).

Puristuslujuus: > 30 MPa

Taivutuslujuus: > 6 MPa

Kutistuma: 0…0,1 mm/m

Lämmönjohtavuus:  z = 1,4 - 1,87 W/mK

Kimmomoduli: noin 17.000 N/mm2

Paloluokka: A1 (palamaton)

Märkälaastireaktio:  alkalinen

Työskentelyolosuhteet:  Työskentelytilan ja alustan lämpötilan tulee olla +5 °C.

Pakkauskoot: 30 kg säkki tai 1000 kg suursäkki

Tekniset tiedot Knauf FE 80

KIPSILAASTIT JA -TASOITTEET • Knauf FE 80

Työskentelyolosuhteet ja 

varastointi

Työskentelytilan ja alustan lämpöti-

lan tulee olla yli +5 °C. Työvälineet 

puhdistetaan vedellä heti käytön 

jälkeen. Lattiakipsimassa FE 80 

on säilytettävä kuivassa paikassa. 

Tuote säilyy oikein varastoituna 

vähintään 6 kk. 

Kuivuminen

Lattiavalun kuivuminen riippuu ympäröivistä olosuhteista. Lattiamassan normaali 

kuivumisaika on 1 cm/vko kun ympäröivässä tilassa vallitseva lämpötila on 20°C 

ja suhteellinen ilmankosteus 65 %. Lattiarakenteen kosteuspitoisuus tarkistetaan 

ennen lattiapäällysteen asentamista. Täysin kuivunut lattia voidaan pinnoittaa 

klinkkkeri- ja kivilaatoilla sekä parketilla.  PVC-, tekstiili- ja linoleummatto tarvitse-

vat ylitasoituksen, johon soveltuu Knauf Tasoitemassa 415. Lattiapäällysteen alusta 

esikäsitellään pohjusteaineella ennen pinnoittamista.
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Knauf FE 80 Lattiarakenteet

Rakennusteknisistä ja –fysikaalisista vaatimuksista sekä kohteen olosuhteista 

riippuen Knauf –pintalattiat voidaan toteuttaa seuraavin tavoin:

Knauf lattiamassa 20 mm

Knauf FE-Primer

Liitospintalattia

Knauf eristysnauha 8/100 (kalvolaminoitu)

Knauf lattiamassa 30 mm

Knauf paperialusta

Erotuskerroksen päälle 
pumpattava pintalattia

Eristyskerroksen päälle pumpattava 
pintalattia (ns. uiva pintalattia) 

Knauf eristysnauha 8/100 (kalvolaminoitu)

Knauf lattiamassa 30 mm

Knauf paperialusta

Lämmöneristys- tai ääneneristyslevy

Pintalattia lattialämmityksen yhteydessä 

Knauf eristysnauha 10/120 (kalvolaminoitu)

Knauf lattiamassa 30-80 mm lämmitysrakenteen päällä

Knauf paperialusta

Eristys-/asennuslevytys

Putkenkannatin/Lämmitysputki

Asennuslattian päälle pumpattava pintalattia 

Knauf eristysnauha 8/100 (kalvolaminoitu)

Knauf lattiamassa 30 mm

Asennuslattia
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Knauf FE-Primer

Knauf FE-Primer –lattiapohjuste on modifioitu, liuotteeton muovidispersio, joka 

soveltuu sisä- ja ulkotiloihin. Se soveltuu lattiapohjusteeksi erityisesti Knauf FE-

lattiamassoille, kipsilattiatasoitteille sekä Knauf levylattioille. Lattiapohjuste 

lisää kipsimassan ja –tasoitteen tarttuvuutta alustaan, säätelee kosteuden imu-

kykyä ja suojaa kosteudelta.

Varastointi ja 

käyttöolosuhteet

Säilytettävä kuivassa paikassa ja 

suojattava jäätymiseltä. Säilyy oikein 

varastoituna vähintään 6 kk. Työs-

kentelylämpötilan ja alustan lämpö-

tilan tulee olla yli +5 °C. Työvälineet 

on puhdistettava vedellä heti käytön 

jälkeen.

Knauf FE-Primer - Alusta ja esityöt

Alustan tulee olla täysin kuivunut, kiinteä, luja ja puhdas (pölytön, vahaton, öljy-

tön ja puhdas maalista ja puhdistusaineista).

Sekoitus ja levitys

Levitä sopivalla laimennussuhteella valmistettu pohjuste tasaisesti ja kokoalaisesti 

maalaustelalla, maalauspensselillä, pohjustuspensselillä tai lattiaharjalla (vältä lätä-

köiden muodostumista). 

Kuivuminen

Ennen seuraavaa työvaihetta pinnan on oltava täysin kuiva (mieluiten seuraava 

työvaihe vasta seuraavana päivä). Kuivumisaika riippuu sää- ja rakennuspaikkaolo-

suhteista. Normaalit kuivumisajat edellyttävät riittävää tuuletusta ja sopivia ympä-

ristöolosuhteita (lämpötila 20° C, RH 65 %). Vain täysin kuivunut lattiapinta voi-

daan pohjustaa ja pinnoittaa. Päällystemateriaaliksi soveltuvat parketti, muovimatto, 

linoleumi, jne. 

Menekki

Laimennus 1:1 pohjuste/vesi. Menekki raakalattialle (betoni) on n. 200 g/m2 (riip-

puen alustan imukyvystä). Imevät ja huokoiset alustat tulee pohjustaa kahteen ker-

taan siten, että ensimmäinen levityskerta laimennetaan veteen suhteessa1:1 ja toinen 

kerta levitetään laimentamattomana.
Tekniset tiedot Knauf FE-Primer

Menekki: raakalattialle n. 200g/m2

Pakkauskoko: 10 kg muoviastia

KIPSILAASTIT JA -TASOITTEET • Knauf FE Primer
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Knauf Tasoitemassa 425

Tasoitemassa 425 on itsestään tasoittuva, pumpattava lattiatasoite epä-

tasaisten alapohjien tasoittamiseksi tai korkeustasaukseen. Tasoiteker-

roksen paksuus on 10-35 mm. Tasoitevalu tehdään aina liitosrakenteena 

suoraan kiinteän alustan päälle. Tasoitemassa 425 soveltuu alustaksi 

kaikille tavallisimmille päällysteille. Märkätiloihin tasoitetta ei suositella 

sen itsestääntasoittuvuuden kannalta.

Knauf Tasoitemassa 425 - Alusta ja esityöt

Alustan tulee olla luja eikä siinä saa olla mitään erotusaineita. Betonilaattojen ylin 

kerros (sementtiliima) on poistettava. Valettaessa laatoituksen päälle on varmistut-

tava laattojen puhtaudesta. Imevä lattiapinta pohjustetaan vesiohennetulla Knauf 

FE Primer –pohjusteaineella. Voimakkaasti imevät alustat pohjustetaan kahteen ker-

taan. Ensimmäinen pohjustelevitys tulee kuivua ennen toista pohjustekertaa. Tiiviit 

pinnat suositellaan pohjustettavan kertaalleen. Valettavan pinnan lämpötila ei saa 

olla normaalia huonelämpötilaa korkeampi. 

Sekoitus ja levitys

Sekoitukseen voidaan käyttää PFT G5/G4 laastipumppua. Myös muiden PFT-

laastipumppujen käyttö on mahdollista. Laasti sekoitetaan puhtaaseen ja viileään 

veteen sekoitinta käyttäen (30 kg laastia / 6,7 l vettä). Työstöaika on noin 30 

minuuttia. Leviämä tulee olla noin Ø 52 cm. Liian suuri vesimäärä saattaa pienen-

tää lujuutta ja kasvattaa kuivumisaikaa.

Tasoitemassa pumpataan tasaisesti pinnalle valuletkun avulla. Kapeat, suuret lattia-

pinnat voidaan valaa yhdellä kertaa. Valutyön aikana voidaan massan tasoitus har-

jan tai lastan avulla aloittaa niistä osista, joissa massan paksuus on haluttu ja yläpinta 

vaakasuora. Tämän työvaiheen tarkoituksena on tasoittaa pienet epätasaisuudet ja 

poistaa ilmaa massasta. Lattialle valettu laasti on tasoitettava 10 min. kuluessa. 

Kuivuminen

Laastin kuivumisaika on noin 7 vrk (20 mm). Normaalit kuivumisajat edellyttävät 

riittävää tuuletusta ja sopivia ympäristöolosuhteita (lämpötila 20 °C, RH 65 %). 

Vain täysin kuivunut laasti voidaan pinnoittaa. Päällystemateriaaliksi soveltuvat 

parketti, muovimatto, linoleumi, jne.

Varastointi ja käyttöolosuhteet

Säilytettävä kuivassa paikassa. Säilyy 

oikein varastoituna vähintään 6 kk. Työs-

kentelylämpötilan ja alustan lämpötilan 

tulee olla yli +5 °C. Työvälineet on puhdis-

tettava vedellä heti käytön jälkeen.

Bulkkipaino: 1600 kg/m3

Tilavuuspaino: 2200 kg/m3 (valmis lattia)

2000 kg/m3 (märkä laasti)

Menekki: 1,8 kg/m2/mm

Työstöaika: 30 min.

Puristuslujuus:  > 30 N/mm2 (28 vrk)

Taivutuslujuus: > 6 N/mm2 (28 vrk)

Paloluokka: A1 (palamaton)

Kävelykelpoisuus: noin 5 h jälkeen

(riippuen kuivumisolosuhteista)

Kuormitus: 2 vrk kuluttua

Pakkauskoko: 30 kg säkki / 1000 kg suursäkki

Tekniset tiedot Knauf Tasoitemassa 425

Kerrospaksuus

10-35 mm!

 Knauf Tasoitemassa 425
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KIPSILAASTIT JA -TASOITTEET • Knauf Tasoitemassa 415

Knauf Tasoitemassa 415

Tasoitemassa 415 on itsestään tasoittuva, pumpattava lattiatasoite epätasaisten 

alapohjien tasoittamiseksi tai ohueen korkeustasaukseen. Se soveltuu erityisesti 

kipsi- ja sementtivalualustoille. Tasoitekerroksen paksuus on 0-15 mm. Tuote 

toimii hienotasoitteena 5 mm:iin saakka ja lattiatasoitteena lattiapintojen tasoi-

tuksiin 5-15 mm:n kerroksena ennen päällysteen kiinnitystä. Tasoitemassa 415 

soveltuu alustaksi kaikille tavallisimmille päällysteille, mutta julkisesti käytössä 

oleviin kosteisiin ja märkätiloihin tasoitetta ei suositella.

Varastointi ja käyttöolosuhteet

Säilytettävä kuivassa paikassa. Säilyy 

oikein varastoituna vähintään 6 kk. Työs-

kentelylämpötilan ja alustan lämpötilan 

tulee olla yli +5 °C. Työvälineet on puh-

distettava vedellä heti käytön jälkeen.

Knauf Tasoitemassa 415 - Alusta ja esityöt

Alustan tulee olla luja eikä siinä saa olla mitään erotusaineita. Betonilaatto-

jen ylin kerros (sementtiliima) on poistettava. Valettaessa laatoituksen päälle on 

varmistuttava laattojen puhtaudesta. Valettavan pinnan lämpötila ei saa olla 

normaalia huonelämpötilaa korkeampi. 

Imevä lattiapinta pohjustetaan kertaalleen vesiohennetulla Knauf FE Primer 

–pohjusteaineella. Voimakkaasti imevät alustat pohjustetaan kahteen kertaan. 

Ensimmäinen pohjustelevitys tulee kuivua ennen toista pohjustekertaa. Tiiviit pin-

nat suositellaan pohjustettavan kertaalleen.

Sekoitus ja levitys

Sekoitukseen voidaan käyttää PFT G5/G4 laastipumppua. Myös muiden PFT-

laastipumppujen käyttö on mahdollista. Laasti sekoitetaan puhtaaseen ja viileään 

veteen sekoitinta käyttäen (25 kg laastia / 6,5 l vettä). Paksumpi kerroksia (> 5mm) 

valettaessa vesimäärää suositellaan hieman vähennettävän, 6,2 litraan/25 kg 

tasoitetta. Liiallista sekoittamista on vältettävä. Työstöaika on noin 30 minuuttia. 

Massa pumpataan tasaisesti pinnalle valuletkun avulla. Kapeat, suuret lattiapinnat 

voidaan valaa yhdellä kertaa. Valutyön aikana voidaan massan tasoitus harjan 

tai lastan avulla aloittaa niistä osista, joissa massan paksuus on haluttu ja yläpinta 

vaakasuora. Tämän työvaiheen tarkoituksena on tasoittaa pienet epätasaisuudet 

ja poistaa ilmaa massasta. Leviämä tulee olla ohuilla kerroksilla max. Ø 68 cm ja 

paksummilla kerroksilla max. Ø 62 cm.

Kuivuminen

Tasoitepinta on käveltävissä kolmen tunnin kuluttua valusta ja kuormitettavissa 2 

päivän kuluttua kun kerrospaksuus on 2 mm. Paksumman, 10 mm, kerroksen kuivu-

misaika kuormituskestäväksi on 8 päivää. Normaalit kuivumisajat edellyttävät riit-

tävää tuuletusta ja sopivia ympäristöolosuhteita (lämpötila 20° C, RH 65 %). Vain 

täysin kuivunut laasti voidaan pinnoittaa. Päällystemateriaaliksi soveltuvat parketti, 

muovimatto, linoleumi, jne.  

Bulkkipaino: 1600 kg/m3

Menekki: 1,6 kg/m2/mm

Työstöaika: 30 min.

Puristuslujuus:  > 22 N/mm2 (28 vrk)

Taivutuslujuus: > 7 N/mm2 (28 vrk)

Paloluokka: A1 (palamaton)

Kävelykelpoisuus: n. 3 h jälkeen (paksuus 2 mm)

(riippuen kuivumisolosuhteista)

Pakkauskoko: 25 kg säkki

Tekniset tiedot Knauf Tasoitemassa 415

Kerrospaksuus

0-15 mm!



198

Knauf Universal Finish

Knauf Gitex

Muut tuotteet ja pohjusteaineet

Knauf Mallikipsi

Knauf Stuccokipsi

Knauf Board-Finish

Board-Finish on kipsipohjainen ohuttasoite kipsilevyn ylitasoitukseen. Soveltuu sisätiloissa myös vah-

vasti imeville alustoille kuten kevytbetoni ja kalkkihiekkakivi. Levityskerrospaksuus on 2-3 mm.

Menekki: 1,0 kg/m2/mm

Pakkauskoko: 25 kg säkki

Knauf Gitex on teräslankainen tukiverkko tukemaan ja vahvistamaan hauraan pinnan kipsirappausta

sekä erimateriaaleista olevien pintojen liittymäalueita halkeamien estämiseksi. Tukiverkko soveltuu

käytettäväksi ulko- ja sisätiloissa.

Pakkauskoko: Rulla, 1x100 m

Stuccokipsi on nopeasti kovettuva kipsi korjaus- ja paikkaustöihin sekä kulma- ja nurkkalistojen asen-

tamiseen sisätiloissa. Työstöaika on 8 minuuttia.

Raekoko: max. 1,2 mm

Menekki: 1,0 kg/m2/mm

Pakkauskoko: 30 kg säkki

Mallikipsi on hienolaatuinen valkoinen stuccokipsi keraamisen teollisuuden muottivaluihin, historiallis-

ten rakennusten restaurointeihin, koristelistojen ja ornamenttien tekoon. Mallikipsi kovettuu nopeasti

(10 min). Tuote on tarkoitettu ainoastaan sisäkäyttöön.

Raekoko: max. 0,2 mm

Pakkauskoko: 30 kg säkki

Universal Finish on nopeasti kuivuva kipsitasoite kevytrakenteisten ja betonin sekä vanhojen rappaus-

pintojen ohutkerroksiseen tasoitukseen. Tasoituskerrospaksuus on 3-5 mm.

Menekki: 1,0 kg/m2/mm

Pakkauskoko: 30 kg säkki
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KIPSILAASTIT JA -TASOITTEET • Muut tuotteet ja pohjusteaineet

Knauf Stucanet

Knauf Yleispohjuste

Knauf Stucprimer

Knauf Betokontakt

Knauf Kulmarauta

Stucanet on joustava tukiverkko, jota voidaan muotoilla ja taivuttaa kaikkiin suuntiin ilman erikois-

työkaluja. Tukiverkko soveltuu kattoihin, seiniin ja portaisiin. Se käy myös kaariin, ulkoneviin seinä-

listoihin, putkikourujen peittoon, eristelevyn päällystämiseen, jne.

Pakkauskoko: Rulla, 70x240 cm (1,68 m2).

Stuckprimer on voimakkaasti imevien kipsirappausalustojen pohjusteaine.

Menekki: 100 g/m2

Ohennus: 1:3 (pohjuste:vesi)

Betokontakt on tartunta-aine tiiviiden ja imemättömien sisäpuolisten rappausalustojen esikä-

sittelyyn ennen rappausta. Soveltuu myös rapattavan kipsilevyn pohjustamiseen.

Menekki: 350 g/m2

Knauf Rappausohjuri

Kulmarautaa käytetään ovi- ja ikkunapielien sekä ulkokulmien vahvistamiseen. Pituus 2,6 m.

Yleispohjuste on vesiohenteinen pohjusteaine imevien ja huokoisten seinä- ja kattopintojen

pohjustamiseen.

Menekki: 75-100 g/m2

Ohennus: 1:3-1:5 (pohjuste:vesi)




