
Valkoinen, kipsipohjainen ja veteen sekoitettava 
tasoite sopii seinien saumojen ja kolojen 
täyttämiseen ja tasoittamiseen sisätiloissa.   
Aina edullisessa 10 kg:n säkissä.

Knauf Finissimo yleistasoite 
Tasaista pintaa ja tasaista laatua, helposti ja nopeasti

www.knauf.fi

FINISSIMO YLEISTASOITE

Uusi täyden kympin kipsitasoite



Finissimo on täyden kympin tasoite

• Täysin uusi kipsipohjainen yleistasoite
• Erinomainen saumojen ja kolojen täyttöön sekä tasoitukseen
• Kätevä kuljettaa ja varastoida
• Helppokäyttöinen
• Kuivuu nopeasti
• Hinnaltaan kilpailukykyinen
• Aina käytännöllisessä 10 kg:n säkissä
• Kerrospaksuus 0–50 mm

Monikäyttöinen ja riittoisa Finissimo on helppo tasoittaa ja työstää, ja se kuivuu nopeasti. Kutistuma on vähäinen, 
ja Finissimo täyttää syvätkin kolot – mutta tasoittuu helposti myös nollaan. Valkoinen tasoite on vaivaton pohja-
maalata. Hengittävä materiaali suojaa ongelmilta ja kätevä pakkauskoko takaa, ettei työmaille kerry vajaita 
säkkejä ja hävikkiä. Kehitimme Finissimon fiksuksi ja taloudelliseksi valinnaksi kaikkeen rakentamiseen  
ja remontointiin.



Monikäyttöinen yleistasoite

Finissimo Universal sopii sisätiloissa moneen käyttötarkoitukseen, niin kipsilevy-
pintojen saumaukseen ja kolojen ja urien täyttöön kuin hienotasoitteeksikin ennen 
maalausta tai tapetointia.

Tuotteen käyttö

Mittaa astiaan puhdas viileä vesi (6,5 litraa vettä/ 
10 kg säkki Finissimoa) ja kaada jauhe ripotellen 
veden pintaan. Anna imeytyä hetki ja sekoita 
porakonevispilällä hitaalla nopeudella 1–2 min, 
kunnes laastista tulee koostumukseltaan kermainen.

Älä käytä kovetetta, älä yritä notkistaa kuivahtanutta 
laastia lisäämällä vettä. Ennen toisen kerroksen 
levittämistä edellisen kerroksen on oltava kuiva.

Kuivunut laasti voidaan hioa hiomapaperilla  
(esim. P120). Puhdista työvälineet heti käytön jälkeen 
vedellä.

Alusta

Soveltuvia pohjamateriaaleja ovat mm. kipsilevy-, 
laasti-, betoni- ja muuratut pinnat. Alustan pitää olla 
kuiva, luja, karhea, pölytön ja puhdas liasta ja muista 
tartuntaa heikentävistä aineista (vaha, öljy, rasva jne). 
Tapetit ja rapistuva vanha maalipinta tai rappaus on 
poistettava. On myös varmistettava, että levypinnat on 
ruuvattu hyvin alustaan.

Jos alusta on hyvin huokoinen ja imevä, 
pohjusteena käytetään Knauf Stucprimeria tai 
Knauf Yleispohjustetta. Kipsilevypinnat eivät tarvitse 
pohjustusta.

Epävarmassa tilanteessa suosittelemme kokeilemaan 
tuotetta huomaamattomaan paikkaan.
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Knauf Oy ei vastaa mahdollisista painovirheistä, puutteellisista, tai virheellisistä tiedoista tuoteluettelossa, hinnastossa, esitemateriaalissa tai verkkosivulla.

Tuotetiedot

Materiaali Kipsipohjainen koostumus

Käyttötavat Käsinlevitys

Menekki Ylitasoitus 1 kg/mm/m2, saumaus noin 0,25 kg/mm/m2

Varastointi- ja työstölämpötila Min. +10 °C

Työstöaika Noin 60 min normaaleissa olosuhteissa (n. 20 °C)

Pakkauskoko 10 kg

Kovettumisaika Noin 3 h normaaleissa olosuhteissa (n. 20 °C)

Väri valkoinen

Vedentarve 6,5 l vettä /10 kg säkki Finissimoa

Varastointi Varastointiaika 9 kk kuivassa varastossa (yli +10 °C), suojattuna 
kosteudelta ja suoralta auringonvalolta.

Hyväksynnät CE, M1

Knauf Finissimo yleistasoite


