
TEKNINEN TIEDOTE

Lattiatasoite kallistusten tekoon

Juokseva sementtipohjainen lattiatasoite kerrospaksuuksille 3 -- 50 mm

codex NC 395

Tuotekuvaus:

Lattiatasoite kaatojen ja kallistusten tekoon, tasoitukseen,
oikaisuun, luiskien tekoon. Soveltuu sisä- ja ulkokäyttöön.

Soveltuu:

3 kaltevien lattioiden oikaisuun

3 betonipintojen, tasoitteiden, keraamisten- ja luonnonki-
vilaattojen päälle

3 hyvin alustassa kiinni olevien liima- ja tasoitejäämien
päälle

3 parvekkeille, terasseille, kulkurampeille. Myös kosteille
ja märille alustoille, pinnoitettava tarvittaessa

3 käytettäväksi lattialämmityksen yhteydessä

3 kalustepyörien kesto, DIN EN 12 529 mukainen

3 kotitalouksien ja julkisiin kohteisiin, kestää kovaa rasi-
tusta

Edut:

Sekoitettuna veteen muodostaa juoksevan, hydraulisesti
sitoutuvan massan.
Soveltuu myös ulkokäyttöön.

Koostumus: Erikoissementtiä, mineraalisia täyteaineita, poly-
vinyyliasetaatti kopolymeerejä, juoksevuutta parantavia
lisäaineita.

3 3 -- 50 mm:n kerrospaksuuksille

3 koneellisesti pumpattavissa, itsetasoittuva

3 kallistukset ja kaadot 4% asti

3 nopeasti kovettuva

3 jännitteetön

3 korkea puristus- ja vetolujuus

3 veden- ja pakkasenkestävä

3 sopiva pinta jälkikäsittelyille

3 alhainen kromaattipitoisuus

Tekniset tiedot:
Pakkaus: 25 kg:n säkki

Varastointiaika: vähintään 6 kuukautta

Vesimäärä: 4,0 – 4,5 litraa /
25 kg:n säkki jauhetta

Väri: harmaa

Menekki: n. 1,8 kg /mm/m2

Työstölämpötila: alusta vähintään 5 °C

Työstöaika: n. 30 minuuttia*

Kävelynkestävä: 2 – 3 tuntia*

Päällystettävissä: n. 24 tunnin kuluttua*

*Annetut tekniset arvot koskevat 20 °C lämpötilaa, ilman 65% suhteellista kosteutta
ja 10 mm:n kerrospaksuutta.
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Alustan kunnostus:
Alustan tulee olla riittävän luja, kuormitusta kestävä, puh-
das, kuiva ja vapaa tartuntaa heikentävistä aineista. Mikäli
alustan sopivuus aiheuttaa epävarmuutta, on syytä tehdä
koelevitys.
Paksujen tasoitekerrosten tulee olla hyvin alustassa kiinni
ja ehjiä.
Poista huonosti alustassa kiinni olevat kerrokset harjaamalla,
hiomalla tai sinkopuhdistuksella ja imuroi alusta huolelli-
sesti.

Pohjusta sisä- ja ulkokäytössä imevillä sementtipohjaisilla
alustoilla codex Fliesengrund tai UZIN PE 360 pohjustimella.
Imemättömillä tai erittäin tiiviillä alustoilla pohjustus
 tehdään codex PE 370 pohjusteella.

Höyrynsulkuna alustasta nousevaa kosteutta vastaan tai
jäännöskosteutta vastaan käytetään 2-komponenttista
UZIN PE 460 epoksipohjustinta, levitys kahteen kertaan,
tuoreeseen päällimmäiseen kerrokseen levitetään kvartsi-
hiekka tartuntakynneksi.
Anna pohjustimien kuivua riittävästi, noudata tuotteiden
levityksestä annettuja ohjeita.

Levitys:
1. Mittaa 4,0 – 4,5 litraa kylmää, puhdasta vettä puhta-

aseen sekoitusastiaan. Lisää jauhe voimakkaasti sekoit-
taen ja tee juokseva, kokkareeton massa. Käytä sekoitti-
meen kiinnitettyä tasoitteille sopivaa vispilää. 
Älä tee massasta liian löysää.

2. Kaada massa alustalle ja tasoita lastalla. Pyri levittä-
mään koko kerrospaksuus yhdellä levityskerralla.

3. Kuivumisaika 20 °C lämpötilassa ja ilman suhteellisen
kosteuden ollessa 65 % 10 mm / päivä. Tarvittaessa
hionta karkeudeltaan 40 – 60 hiomapaperilla.

Menekki:

Kerrospaksuus: Menekki: m2 / 25 kg:n säkki

13 mm n. 5,5 kg/m2 4 -- 5 m2

15 mm n. 5,9 kg/m2 2 -- 3 m2

10 mm n. ,18 kg/m2 1 -- 2 m2

15 mm n. ,27 kg/m2 alle 1 m2

Tärkeitä vinkkejä:
Käytettäessä upporasituksessa, ota yhteyttä maahantuojan

tekniseen neuvontaan.

Varastointiaika vähintään 12 kuukautta alkuperäispakkauksessa.
Säilytys kuivassa ja viileässä paikassa. Käytä avatut pakkauk-
set mahdollisimman nopeasti.

Paras työstölämpötila 15 – 25 ° C, ilman suhteellinen kosteus
alle 75 %. Alhainen lämpötila, suuri ilman kosteus ja suuri
 kerrospaksuus pidentävät ja korkea lämpötila nopeuttaa
sitoutumista, kuivumista ja pinnoitettavuutta.
Kesällä ja korkeassa lämpötilassa säilytä viileässä ja käytä
sekoitukseen kylmää vettä.

Jätä riittävä liikuntasauma tasoitteen liittyessä muihin raken-
teisiin.

Koneellisesti pumpattavissa esim. P.F.T-T 2 E pumpulla.

Yli 20 mm:n kerrospaksuuksilla voidaan lisätä 40 % hiekkaa
(0 – 4 mm tai  0 – 8 mm). Lisättävän hiekan raekoko vaikuttaa
tasoitteen lujuuteen.

Jos joudutaan tekemään useampia levityskerroksia, anna
ensimmäisen kerroksen kuivua 24 tuntia, pohjusta codex
 Fliesengrund tai PE 360 pohjustimella. 
Anna pohjusteen kuivua 3 – 4 tuntia ja levitä seuraava kerros.

Suojaa tuore tasoitepinta vedolta, auringonpaisteelta, liialta
lämmöltä ja sateelta.

Huomioitavaa:
– DIN 18 352 ”Laatoitustyöt”
– DIN 18 157 ”Keraamisten laattojen asennus ohutlaastien

kanssa”
– ZDB huomiot:
– ”kosteuseristykset”
– ”tasoitteiden pinnoitus - lämmitetyt”
– ”tasoitteiden pinnoitus – ei lämmitetyt”
– ”kipsitasoitteiden pinnoitus”
– ”ulkolaatoitukset”
– BEB huomio:

”alustan arviointi ja valmistelu”

Käyttöturvallisuus ja ympäristö:
Tuote sisältää matalakromaattista sementtiä (direktiivi 2003/53/ EC). Sementtituote
on voimakkaasti alkaalinen reagoidessaan veden kanssa. Vältä iho- ja silmäkosketusta.
Jos ainetta roiskuu iholle, huuhdo välittömästi puhtaalla vedellä. Jos ainetta joutuu
silmiin, hakeudu lääkärin hoitoon. Sekoitettaessa tuotetta on käytettävä hengitys-
suojainta. Käytä suojakäsineitä. Tuote ei ole vaarallinen terveydelle eikä ympäristölle,
kun se on kokonaan kuivunut.

Jätehuolto:
Jos mahdollista kerää tuotejäämät käyttöön. Älä päästä tuotteita viemäriin, vesistöön
tai maaperään. Tyhjät paperisäkit ovat kierrätettäviä. Kerää jätemateriaali, sekoita
veteen ja anna kovettua, jonka jälkeen voidaan hävittää kuten muu rakennusjäte.
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Yllä oleva informaatio perustuu kokemukseemme ja huolelliseen tutkimukseemme. Eri tuotteiden ominaisuudet, erillaiset rakenteet ja olosuhteet työmaalla ovat ulkopuolella

 valvontamme. Työn laatu riippuu työntekijän omasta kokemuksesta ja tuotteiden oikeasta käytöstä. Jos alustan kuntoa epäillään, tulee tehdä pieni testialue tai ottaa yhteys
 maahantuojaan. Huomioi kiinnitettävien tuotteiden asennusvaatimukset. Tämä esite korvaa kaikki aiemmat tuote-esitteet. www.codex-x.de.


