Knauf
Uniflott
Saumatasoite

Korttinro: 23
Sivu: 1/2

12/2015

Knauf Uniflott

Materiaali, Käyttökohteet ja -ohjeet, Käsittely, Tekniset tiedot

•
•
•
•
•
•

jauhemainen, veteen sekoitettava
pieni kutistuma
hyvä työstettävyys
helppo hioa
nopea lujuudenkehitys
hyvä tarttuvuus

Tuotekuvaus
Knauf Uniflott on jauhemainen, veteen
sekoitettava saumatasoite reunaohennetun kipsilevyn saumaamiseen. Uniflottsaumatasoitetta käytetään yhdessä
kartonkisaumanauhan kanssa.
Käyttö
Knauf Uniflott saumatasoite soveltuu
käytettäväksi erityisesti kipsilevyjen
saumaukseen. Sillä voidaan tehdä myös
levytetyn ja saumatasoitetun levypinnan
ylitasoitus.
Pakkauskoko
25 kg säkki
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Materiaali

Käyttö

Käsittely

Koostumus
Knauf Uniflott on kipsipohjainen, jauhemainen, veteen sekoitettava saumatasoite.

Käyttökohteet
Knauf Uniflott soveltuu reunaohennetun
kipsilevyn saumaamiseen yhdessä kartonkisaumanauhan kanssa. Tuotetta voidaan
käyttää myös levytetyn ja saumatasoitetun
pinnan ylitasoitukseen.

Työskentelyolosuhteet
Alustan ja ilman lämpötila tulee olla yli
+10°C. Työvälineet puhdistetaan vedellä
heti käytön jälkeen.

Saumaus
Uniflott- saumatasoite levitetään saumaan
niin, että se täyttää koko levysauman.
Tämän jälkeen saumaan asetetaan
kartonkisaumanauha, joka painetaan
tasoitteeseen huolellisesti kiinni. Lopuksi
saumanauhan päälle lisätään vielä tasoitekerros niin, että nauha peittyy kokonaan.
Tarvittaessa saumatasoitetta levitetään
vielä noin tunnin kuluttua toinen kerros
siten, että sauma on levypinnan tasossa.

Ylitasoitus
Levytetyn ja saumatasoitetun levypinnan
voi ylitasoittaa Uniflott- saumatasoitteella.
Ylitasoitukseen suosittelemme kuitenkin
Knauf valmistasoitteita.

Menekki
0,3 - 0,5 kg / m2

Varastointi
Uniflott saumatasoite säilytetään kuivassa ja viileässä. Tuote on käytettävä 9 kk
kuluessa valmistuksesta.

Käyttöohjeet
Alusta
Saumatasoitettavan levyn on oltava kuiva
ja tukevasti kiinni rungossa. On varmistettava, että sauma on puhdas ja pölytön.
Käyttölämpötila ja -olosuhteet
Uniflott- saumatasoitetta ei tule käyttää
alle +10 °C lämpötilassa.
Sekoitus
Knauf Uniflott- saumatasoite sekoitetaan
puhtaaseen veteen. Se imeytetään hitaasti
ripottelemalla veteen suhteessa 2 osaa
laastia ja 1 osa vettä. Kun jauhe ei enää
imeydy, vaan pinta jää kuivaksi, odotetaan
noin kaksi minuuttia, minkä jälkeen tasoite
sekoitetaan huolellisesti. Koneellinen
sekoitus lyhentää laastin työstettävyysaikaa.
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Kuivuminen
Uniflott kuivuu maalauskelpoiseksi noin
kahdessa vuorokaudessa. Sisätilojen riittävästä ilmanvaihdosta on huolehdittava.
Alhainen lämpötila ja korkea ilmankosteus
pidentävät kuivumisaikaa.

Työstettävyys
Uniflott- saumatasoitteen työstettävyysaika on noin 45 minuuttia. Ylimääräinen
laasti poistetaan saumasta lastalla tai
hiekkapaperilla noin 1,5 tunnin kuluttua
tasoitteen levityksestä.
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