
Saumatasoite- harmaa
AQUAPANEL® Saumatasoite on sementtipohjainen saumatasoite.
Saumat vahvistetaan AQUAPANEL® Saumatasoitteella ja 10 cm leveällä 
AQUAPANEL® Saumanauhalla.

AQUAPANEL® Saumatasoitetta voidaan käyttää yhdessä sekä AQUAPANEL® 
Indoor- että AQUAPANEL® Outdoor- levyjen kanssa.

AQUAPANEL® Saumatasoitetta voidaan käyttää myös koko pinnan 
ylitasoittamiseen molempien AQUAPANEL® levyjen kanssa. Tällöin 
maksimikerrospaksuus on 5 mm. AQUAPANEL® Saumatasoitetta voidaan 
käyttää sekä sisä- että ulkotiloissa.
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AQUAPANEL® Saumatasoite -harmaa

AQUAPANEL® sementtilevyjen on oltava 
kuivia, puhtaita, pölyttömiä ja tukevasti 
kiinnitettyä rakenteeseen.

Käytettäessä AQUAPANEL® Saumatasoi-
tetta koko pinnan ylitasoitukseen, on pinta 
ensin pohjustettava AQUAPANEL® Indoor 
Pohjusteella.

Työvälineet: Lasta

Levysaumoihin levitetään AQUAPANEL® 
Saumatasoitetta ja tasoitteen päälle 
asennetaan AQUAPANEL® Saumanauha. 
Nauha painetaan tiukasti kiinni laastiin. 
Jos pintaan tarvitaan toinen kerros tasoi-
tetta, on ensimmäisen kerroksen kuivutta-
va ensin. Myös ruuvien kannat tasoitetaan 
AQUAPANEL® Saumatasoitteella.

Koko pinnan ylitasoituksen yhteydessä on 
käytettävä AQUAPANEL® Vahvikeverk-
koa. Verkko asennetaan lähelle pintaa ja 
limitetään vähintään 10 cm (kerrospak-
suus min. 4 mm).

Työvälineet on pestävä vedellä heti käy-
tön jälkeen.

 ▪ 20 kg/säkki
 ▪ Säilytetään kuivassa.  
Rikkoituneet säkit käytettävä ensin.

 ▪ Säilyy avaamattona n. 12 kk.

Laasti alkaa kovettumaan n. 45 minuu-
tin kuluttua sekoituksesta.

Likaiset sekoitusastiat ja työkalut, korkea 
lämpötila ja tuuli voivat lyhentää työstö-
aikaa. Materiaalia ei tule käyttää enää 
sen jälkeen, kun se on alkanut kovettua.

AQUAPANEL® sementtilevyjen on annet-
tava hakea tasapainonsa vallitsevissa 
olosuhteissa ennenkuin levyt saumataan 
AQUAPANEL® Saumatasoite - harmaal-
la. Tuotteen, alustan ja ilman lämpötilan 
on oltava yli +5°C.
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Sekoita säkillinen (20 kg) AQUAPANEL® 
Saumatasoitetta n. 6,8 litraan kylmää, 
puhdasta vettä. Suosituksena on käyttää 
sekoituskonetta 600 rpm. 
Sekoitusastioiden ja työvälineiden on 
oltava puhtaita.

 ▪ Saumatasoitus: n. 0.7 kg/m2

 ▪ Koko pinnan ylitasoitus: n. 0.7 kg/m2/mm

Alusta

Käyttö

Tuotenumero: 131094


