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THORO® STRUCTURITE LEVEL 
 

Yksikomponenttinen tasoitus- ja korjauslaasti
  

Yleistä 
 
THORO STRUCTURITE LEVEL on sekoitus 
Portlandsementtiä, tarkoin lajiteltuja runkoaineksia, 
akrylaattipohjaisia polymeerejä sekä lisäaineita. 
Puhtaaseen veteen sekoitettuna se muodostaa helposti 
työstettävän lasta- tai ruiskulevitteisen laastin, joka on 
kuivuttaan betoninharmaa tai vaihtoehtoisesti valkoinen. 
  
Käyttöalue 
 
Tuote soveltuu uudelle tai korjattavalle betonipinnalle, 
kun tahdotaan sileitä pintoja. Tuotteen käyttöalue on 2-10 
mm, jolloin se mahdollistaa betonipinnan huokosten 
täytön, halkeamien ja epätasaisuuksien täytön ja on näin 
ihanteellinen alusta suojakäsittelyille. 
THORO STRUCTURITE LEVEL täytää EN1504-3 normin 
vaatimukset korjauslaastille luokkaan R2. 
 
Edut 
 
• Luja 
- Erinomainen tartuntalujuus. 
- Pakkasenkestävä. 
- Hengittävä. 
- Soveltuu sisä- ja ulkokäyttöön, myös maanpinnan 

alapuoliseen käyttöön.  
- Säänkestävä. 
 
• Taloudellinen 
- Ei vaadi erillistä pohjustinta tai tartuntakerrosta. 
- Helppo työstää. 
- Voidaan ruiskuttaa. 
 
• Helppokäyttöinen 
- Yksikomponenttinen, lisätään vain vesi. 
- Levitetään kostealle pinnalle. 
- Työkalut voidaan pestä vedellä. 
- Kerrospaksuus aina 10 mm:n asti. 
- Ei tarvitse erillistä jälkihoitoa. 
 
• Ympäristöystävällinen 
- Sementtipohjainen. 
- Matalakromaattinen. Cr VI < 2 ppm sememtin 

painosta. 
 

Tekniset tiedot 
 
Testatut arvota) 
 Mitatut arvot 
 
Maksimi raekoko 0,5 mm 
 
Veden tunkeutuminen ≤0,5 kg/m2.h-0.5 
(EN 13057) 
 
Kloridipitoisuus ≤0,05% 
(EN1015-17) 
 
Lujuusarvot  
Puristuslujuus 1 pv. 10 N/mm²  
(EN 12190) 28 pv. 35 N/mm² 
  
Taivutuslujuus 28 pv. 7 N/mm² 
(EN 12190) 
 
Tartunta 28 pv.  ≥ 0,8 N/mm² 
(EN 1542) 
  
Tartunta pakkas- 28 pv. ≥ 0,8 N/mm² 
sulatuskokeen jälkeen (EN 13687-1)  
  
(a) Normaalit arvot. Kaikki testit on tehty 3,75 l:n vesimäärällä 

valvotuissa olosuhteissa 21 °C lämpötilasssa. 
 
 
Värit 
 
Vakioväri: harmaa 
 
 
Menekki 
 
1, 8 kg pulveria / 1 mm:n kerros / m2. 
 
 
Pakkaus 
 
25 kg säkki. 
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Varastointi 
 
THORO STRUCTURITE LEVEL säilytetään katettuna 
alustalla , suojattuna kosteudelta ja pakkaselta. Tuotteen 
käyttöaika on 12 kuukautta.  
 
Levitys 
 
Alustan vaatimukset 
Uuden betonin tulee kuivua vähintään 14 päivää. 
 
Alustan valmistelu 
Pinnoitettavan alueen tulee olla puhdas ja ehjä. Poista 
kaikki muottiöljy, vanhat pinnoitteet, lika ja irtoaines, joka 
saattaa heikentää tuotteen tartuntaa. Suositeltavia 
puhdistusmenetelmiä ovat korkeapainepesu ja 
hiekkapuhallus.  
EI SUOSITELTAVIA ovat voimakkaasti täryttävät 
menetelmät. Tämän puhdistuksen jälkeen pinnat tulee  
pestä puhtaalla vedellä ja näin poistaa kaikki pöly ja 
irronnut aines. 
Kaikki kolot, halkeamat ja irronnut betoni (> 10 mm) tulee 
korjata ensin THORO STRUCTURITE korjauslaastilla. 
  
Sekoitus 
Märkätilavuus ± 2.05 kg/dm³ 
Työstöaika > 45 minuuttia 
Asettumisaika  ±230 minuuttia 
Nestemäärä 
± 3,75 litraa (3,4 – 4,1) puhdasta vettä / 25 kg laastia. 
 
Sekoita 25 kg laastia noin 3,75 litraan vettä jatkuvasti 
sekoittaen koneellisesti. Koneen kierrosnopeus (400-600 
krs/min) noin 2 minuuttia. 
ÄLÄ lisää vettä mutta anna massan vetäytyä 3 minuuttia 
jolloin polymeeri ehtii liueta massaan. Sekoita uudelleen, 
lisää laastia tai vettä (tarvittaessa) saadaksesi notkean, 
paksuhkon massan. Koostumus saattaa vaihdella hieman 
riippuen ympäristön olosuhteista. 
ÄLÄ ylitä maksimi vesimäärää. 
ÄLÄ SEKOITA UUDELLEEN! 
 
 

 
Työstö 
Älä käytä tuotetta jäätyneillä pinnoilla tai kun ympäristön 
lämpötilan odotetaan laskevan alle 5°C seuraavan 24 
tunnin kuluessa. 
Vältä työstöä suorassa auringonpaisteessa. 
 
Kostuta alusta huolellisesti ja poista valuva vesi ennen 
tuotteen levitystä. 
 
Hierto 
Levitä ensin ohut kynsikerros painamalla voimakkaasti 
laastia alustaan. Välittömästi tämän jälkeen voidaan 
levittää laastikauhalla 2-10 mm kerros. 
 
Ruisukutus 
THORO STRUCTURITE LEVEL voidaan levittää 
tasoiteruiskulla tai laastipumpulla. Normaalisti laasti 
ruiskutetaan  3 barin paineella ja 6-8 mm:n suuttimella. 
Pidä suutinta 90° kulmassa ruiskutettavaan pintaan 
nähden ja pidä ruiskun etäisyys samana. 
Varmista, ettei 10 mm:n kerrospaksuutta ylitetä. 
 
Jos tahdotaan hierretty viimeistely, annetaan tuotteen 
kuivua hieman ennen hiertoa. Tämän käsittelyn vaatima 
aika riippuu alustan imevyydestä ilman lämpötilasta ja 
kosteudesta. 
 
Kuivuminen 
Suojaa tuore pinta kuumilta olosuhteilta ja suoralta 
auringonpaisteelta ja tuulelta ettei se kuivu liian nopeasti. 
Viileissä olosuhteissa, suojaa pinnoitus suojapeitteellä tai 
muulla eristävällä materiaalilla. Suojaa rakenne sateelta 
kunnes se on täysin kuiva. 
Älä käytä jälkihoitoaineita tai jälkikostutusta. 
 
THOROLASTIC tai THOROSHEEN voidaan levittää 24 
tunnin kuluttua levityksestä. 
 
Puhdistus ja roiskeet 
Märkä materiaali voidaan poistaa vedellä. 
. 
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Käyttöturvallisuus 
 
THORO STRUCTURITE LEVEL sisältää sementtiä, joka 
voi ärsyttää ihoa ja silmiä. Hanskoja ja suojalaseja tulisi 
aina käyttää työn aikana. Hengityssuojaimen käyttö on 
suositeltavaa. Mikäli ainetta joutuu silmiin, on se 
huuhdeltava runsaalla vedellä. Jos tuotetta joutuu 
elimistöön on hakeuduttava lääkärin hoitoon.  
 
Käyttöturvatiedote on saatavissa pyynnöstä. 
 
Huomautus 
Vaikka ohjeet on laadittu noudattaen suurinta mahdollista 
huolellisuutta, kaikki suositukset ja ehdotukset tuotteen 
käytöstä on tehty ilman takuusitoumusta, koska 
käytöolosuhteet ovat ulkopuolella yrityksemme 
valvonnan. On käyttäjän  omalla vastuulla selvittää, että 
tuote soveltuu kohteeseen, johon sitä aiotaan käyttää ja 
käyttöolosuhteet ovat kelvolliset. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Maahantuonti ja myynti: 
 
Betton Oy 
Juhana Herttuan puistokatu 4 
20200 TURKU 
Puh . 02-2844 770 
Fax. 02-2534 925 
www.betton.fi 
 

 
 
 


