
Saumaus- ja pintatasoite - valkoinen
AQUAPANEL® Saumaus- ja pintatasoite on sementtipohjainen
ohuttasoite (max. 5 mm) AQUAPANEL®- levypinnan ylitasoitukseen
sekä Outdoor- että Indoor- levyille. Soveltuu sisä- ja ulkokäyttöön.
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AQUAPANEL® Saumaus- ja pintatasoite -valkoinen

AQUAPANEL®- sementtileyjen on oltava 
puhtaita, kuivia ja pölyttömiä sekä huo-
lellisesti kiinnitettyinä runkoon. AQUA-
PANEL®- levyt pohjustetaan AQUAPANEL® 
Indoor Pohjusteella ennen tasoitteen 
levittämistä.

Levitä AQUAPANEL® Saumaus- ja pintata-
soitetta kauttaaltaan ylitasoitettavalle
pinnalle noin 4 mm vahvuiseksi kerroksek-
si. Asenna AQUAPANEL® Vahvikeverkko 
koko pinnan alalle saumoistaan n.10 cm 
limityksellä ja levitä ohut kerros tasoitetta 
päälle.

Maalattavan tai tapetoitavan pinnan saa-
vuttamiseksi ensimmäisen tasoitekerroksen 
kovetuttua on päälle levitettävä uusi, 2–3 
mm paksu tasoitekerros. Kovettumisen 
alettua pinta viimeistellään tasaiseksi.

Työvälineet pestään vedellä heti käytön 
jälkeen.

 ▪ 20 kg/säkki
 ▪ Säilytettävä kuivassa ja viileässä. 
Rikkoutuneet säkit käytettävä ensin.

 ▪ Säilyy avaamattomana n. 12 kk.

AQUAPANEL® Saumaus- ja pintatasoite 
alkaa kovettua n. 45 minuutin kuluttua 
sekoituksesta. Likaiset sekoitusastiat 
ja työvälineet, korkea ilman lämpötila 
ja tuuli voivat lyhentää työstöaikaa. 
Kovettunutta massaa ei saa käyttää 
uudelleen.

Työskentelyaika käsin levitettäessä:
n. 16–20 min/m2 (sis. vahvikeverkon 
asentamisen)

Työskentelyaika koneellisesti levitettä-
essä: n. 11–12 min/m2 (sis. vahvike-
verkon asentamisen)

AQUAPANEL® - leyyjen on asetuttava 
vallitseviin ympäristöolosuhteisiin ennen 
AQUAPANEL® Saumaus- ja pintatasoit-
teen levittämistä.
Alustan ja ilman lämpötilan on oltava 
yli +5 °C.

Ylijäänyttä materiaalia ei saa kaataa 
pintavesiin tai WC:hen. Materiaali
sekoitetaan veteen ja hävitetään sekajät-
teen mukana.
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20 kg AQUAPANEL® Saumaus- ja 
pintatasoitetta sekoitetaan n. 6,8
litraan kylmää, puhdasta vettä. 
Sekoituksessa on käytettävä ainoastaan
puhtaita astioita ja välineitä. 
Sekoituskoneeksi suositellaan 600 rpm 
toimivaa konetta.

n. 0,7 kg/m2/mm (koko pinnan ylitasoitus)

Alusta

Käyttö

Tuotenumero: 131095


