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Ominaisuudet

H650 on nopeasti kuivuva, itsesiliävä tasoite, joka on suunniteltu
erityisesti tiukan aikataulun saneerauskohteisiin.







Kuivuu erittäin nopeasti - päällystyskelpoinen tunnissa
Erinomainen leviävyys
Soveltuu 1,5 - 10 mm:n paksuuksille, voidaan tarvittaessa
jatkaa hiekalla suurempia paksuuksia varten
Hyvä lujuus ja kovuus
Pieni kutistuma
Vesi sitoutuu (kristalloituu) massaan täysin

Tekniset tiedot
Koostumus:

sementti, hartsit

Väri:

harmaa

Menekki:

1,5 kg / (m2 mm)

Käyttöaika:

15 min

Kuormitus:

Lattialla voi kävellä n. tunnin kuluttua levityksestä

Päällystys:

Voidaan pinnoittaa tunnin kuluttua

Puhdistus:

Vesi, kuivunut tuote poistetaan mekaanisesti

Kuljetus:

Lämpötilan tulee olla +5°C…+30°C
kuljetuksen ja varastoinnin aikana. Säilytä kuivassa
ja tuuletetussa tilassa.

Säilyvyys:

6 kuukautta avaamattomassa alkuperäispakkauksessa.

Pakkauskoko:

25 kg paperisäkki (40 per lava)

Turvallisuus
Sisältää Portlandin sementtiä. Ärsyttää silmiä ja ihoa, käytä
soveltuvaa suojavaatetusta. Jos ainetta joutuu silmiin, huuhtele
runsaalla vedellä ja ota yhteyttä lääkäriin. Tutustu käyttöturvatiedotteeseen.
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Käyttöohje
Alustan tulee olla luja, kiinteä ja kuiva. Siinä ei saa olla pölyä, likaa,
rasvoja tai muuta tartuntaa heikentävää materiaalia (maalijäänteet,
kalkki, laasti, liimajäänteet). Alusta on tarvittaessa karhennettava
mekaanisesti tartunnan varmistamiseksi. Maavaraiselle laatalle on
levitettävä kosteussulkukalvo, esim. ARDEX DPM.
Työssä on noudatettava pintamateriaalin kosteudesta annettuja
ohjearvoja. Tarvittaessa tulee tehdä pieni koeala.

Levitys
Varmista ennen työn aloittamista seuraavat olosuhteet:
 Ilman lämpötila min. 18°C
 Lattian lämpötila: min. 15°C
(lattialämmityksellä max. 20°C)
 Ilman suhteellinen kosteus max. 70%
Kaada kylmää, puhdasta vettä puhtaaseen astiaan. Lisää vähitellen
jauhetta, koko ajan voimakkaasti sekoittaen, siten että
lopputuloksena on tasainen, möykytön laasti. Seoksen värin tulee
olla tasainen (ei erottumia). Levitä tasoite 15 min kuluessa lattiaan
teräslastalla. Yli 5 mm:n paksuuksissa suosittelemme poistamaan
ilmakuplat piikkitelalla. Puhdista työvälineet vedellä laastin ollessa
märkää. Tasoitetta voidaan jatkaa yli 10 mm:n paksuuksia varten
(ks. alla).
Sekoitussuhteet:
Normaali (1,5 - 10 mm):
6,0 l vettä
25 kg tasoitetta
Jatkettu (10 - 20 mm):
6,25 l vettä
25 kg tasoitetta
16 kg hiekkaa (=65 paino-%, 10 litran ämpäri), raekoko 0-3 mm
Parannettu tartunta (2 - 5 mm)
5,0 l vettä
1,0 l Bona D510 pohjustetta
25 kg tasoitetta
Mikäli lattia pitää jälkitasoittaa, paras tulos saavutetaan n. 4 tunnin
kuluttua käyttämällä D510 -pohjustetta.
Huolehdi, ettei lattiaan kohdistu kuivumisaikana suurta lämpöä,
voimakasta auringonpaistetta tai vetoa.
Haluttaessa pinta voidaan hioa kevyesti noin 4 tunnin kuivumisajan
jälkeen.
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