
 
 
THORO® STRUCTURITE 100 
 
Kutistumiskompensoitu, kuituvahvistettu valumaton	  
korjauslaasti 
 
 
 
 
 
 
Yleistä 
 
Structurite 100 on kutistumiskompensoitu ja 
kuituvahvistettu valumaton korjauslaasti. 
Juomakelpoiseen veteen sekoitettuna muodostaa 
helposti työstettävän, erottumattoman ja 
korkealujuuksisen massan, jota voidaan levittää 
sekä käsin että ruiskulla. Erinomainen tartunta 
betoniteräksiin ja betoniin. 
 
Käyttöalue 
 
Structurite 100 soveltuu kaikentyyppisiin betoni- ja 
teräsbetonirakenteiden korjauksiin, jos vaurion on 
aiheuttanut betoniterästen korroosio, mekaaniset 
syyt ja alkalikiviainesreaktio tai vastaava. Soveltuu 
raudoitettujen ja esijännitettyjen kohteiden, kuten 
palkkien ja pilarien korjaamiseen. Kestää 
meriolosuhteita ja soveltuu jatkuvan rasituksen 
alla oleville kohteille. Soveltuu myös 
teollisuuskohteisiin, kestää mineraali- ja 
voiteluöljyjä. Tuote soveltuu myös 
sulfaattikuormituksessa olevien kohteiden 
korjaukseen. 
 
Edut 
 

• monipuolinen 
- kutistumiskompensointi varmistaa hyvän 

tartunnan alusbetoniin, rakenteellisessa 
korjauksessa korjattu alue tulee osaksi 
alkuperäistä rakennett 

- valumaton ja hyvä työstää hankalissakin 
olosuhteissa 

- antaa rakenteelle erinomaisen suojan 
vaurioittavia aineita vastaan 

- voidaan levittää 40 mm kerrospaksuuksiin 
asti 

 
• helppo käyttää 
- ei vaadi erillistä primeria 

- voidaan levittää ruiskulla 
- ruiskutettaessa roiskuminen on 

minimaalista, laasti on erottumaton; tämä 
vähentää materiaalikustannuksia 

 
Väri 
 
Harmaa 
 
Pakkaus 
 
25 kg säkki 
 
Varastointi 
 
Tuote säilytetään katettuna alustalla, kosteudelta 
ja pakkaselta suojattuna. Päällekkäin saa pinota 
enintään kaksi lavaa. Varastointiaika on vähintään 
9 kk avaamattomissa alkuperäisastioissa 
säilytettynä. 
 
Tekniset tiedot 
 
Menekki  1,85 kg/dm3 
Maksimi raekoko 1,5 mm 
Työstettävyysaika 60 min 
Asettumisaika 210-300 min 
Kovettumisaika 240-360 min 
Puristuslujuus (24 h) 20 N/mm2 

Puristuslujuus (28 vrk) 55 N/mm2 
Taivutusvetolujuus (28 vrk) 8 N/mm2 
Tartuntalujuus (28 vrk) 1,5 N/mm2 
 
Kaikki testit on suoritettu valvotuissa olosuhteissa +21°C. 
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Valumaton korjauslaasti rakenteellisiin 

korjauksiin 
Puristuslujuus Luokka R4 
Kloridipitoisuus ≤ 0,05% 
Tartuntavetolujuus ≥ 2,0 MPa 
Karbonatisoitumisen 
esto 

Läpäisee 

Elastisuus ≥ 25 GPa 
Lämmön kesto 
-jäädytys/sulatus 
-vesisumutus 
-kuivarasitus 

 
≥ 2,0 MPa 
≥ 2,0 MPa 
≥ 2,0 MPa 

Veden imeytyminen ≤ 0,5 kg/m2 x h-0,5 
A1 E 

Vaaralliset aineet Soveltuu 5.4 mukaan 



Poista kaikki vahingoittunut betoni lujaan runkoon 
asti. Suositamme työmenetelmäksi vesipiikkausta. 
Iskutyökaluja käyttäessäsi varmista, että ne ovat 
hyväkuntoisia ja teräviä. Lovea korjausalueen 
reunat vähintään 5 mm syviksi. Paljasta 
karbonatisoitumisen ja suolan ruostuttamat 
teräkset siten, että niiden ympärille saadaan 
vähintään 10 mm laastia. Korroosioalueen 
reunoilla on paljastettava ruosteetonta raudoitetta 
vähintään 50 mm. 
 
Poista irtonainen ja hilseilevä ruoste 
betoniraudoitteista neulapistoolia tai 
suihkupuhdistusta käyttäen. Emme suosittele 
teräsharjausta, sillä se vain kiillottaa ruosteen. 
Teräkset on puhdistettava luokkaan ISO 8501-1 
Sa 2,5. Mikäli 10 mm suojaetäisyyttä ei saavuteta 
tai betonissa esiintyy klorideja, on teräkset 
käsiteltävä kahteen kertaan Betorep Arma-
korroosionestolaastilla. 
 
Sekoitus 
 
Vesimäärä 
 
Sopivaa notkeutta varten sekoitetaan 25 kg 
Structurite 100:aa ja 3,8-4,2 litraa puhdasta vettä 
(ruiskutettaessa 4,6 litraa). Ympäristön lämpötila 
vaikuttaa vesimäärään. Vesimäärän säädöllä 
pyritään massan oikeaan notkeuteen. Noudata 
ehdottomasti sallittuja vesimääriä. 
 
Sekoitustapa 
 
Laita sekoitusastiaan 3,8 litraa puhdasta vettä. 
Lisää jauhe veteen ja sekoita samanaikaisesti 
hidaskierroksisella laastisekoittimella (EZ-mikseri, 
400-600 krs/min). Käsinsekoitusta emme 
suosittele. Sekoita 2 min, kunnes massa on 
tasalaatuista ja kokkareetonta. Tarkista notkeus. 
Tarpeen vaatiessa lisää korkeintaan 0,4 litraa 
vettä hiertomassaan tai 0,8 litraa vettä 
ruiskutusmassaan. Jatka sekoitusta 2-3 min. 
Ympäristön lämpötila ja suhteellinen kosteus 
vaikuttavat tarvittavan veden määrään. Älä lisää 
jälkeenpäin vettä. Massa tulee käyttää 60 min 
kuluessa sekoituksesta. 
 
Tartuntamassa 
 
Tartuntamassaan käytetään n. 10-15% enemmän 
vettä kuin normaalisti (kts. vesimäärä). Se 
muistuttaa notkeudeltaan löysää puuroa ja 
levitetään jäykällä harjalla. 
 
 
 
 
Levitys 
 

Kostuta korjausalue huolellisesti, mutta poista 
imeytymätön vesi. Aloita alustan kostutus jo 24 
tuntia ennen levitystä, mikäli alusta on 
heikkolaatuinen, voimakkaasti imevä tai 
olosuhteet ovat vaikeat. Harjaa tartuntamassalla 
kynsikerros mattakostealle alustalle jäykkää 
harjaa käyttäen. Varmista, että koko korjausalue 
ja kaikki teräkset ovat varmasti tartuntamassan 
peittämät. Älä anna tartuntamassan kuivua ennen 
hiertomassan levitystä. 
 
Levitä hiertomassan kynsikerroksen päälle 
voimakkaasti painaen. Varmista, ettei 
korjausalueelle jää raudoitteiden taakse tyhjiä 
koloja. Levitä 5-40 mm kerroksin. Jos teet 
paksumpia kerroksia, viiltele tartuntaviiltoja 
alempaan kerrokseen. Anna alemman kerroksen 
kovettua 240 minuuttia ennen seuraavan 
levittämistä (+21°C).  
 
Työstölämpötila on +5-50°C. Huomaa kuitenkin, 
että alhaisissa lämpötiloissa (+5-10°C) 
lujuudenkehitys on erittäin hidasta. 
 
Ruiskutus 
 
Ruiskutettaessa pyydä erillinen ruiskutusohje 
tuotteen maahantuojalta. 
 
Jälkihoito 
 
Etenkin, jos lämpötila on korkea ja sää tuulinen, 
tulee korjausalue pitää kosteana riittävän pitkän 
ajan sumuttamalla siihen vettä. Kylmällä säällä 
paikkausalue kannattaa peittää lämpöä eristävällä 
peitteellä. Älä käytä jälkihoitoaineita. 
 
Käyttöturvallisuus 
 
Structurite 100 sisältää sementtiä, joka ärsyttää 
silmiä, hengityselimiä ja ihoa. Aineen nauttiminen 
on kiellettyä. Varottava aineen joutumista iholle ja 
silmiin. Mikäli ainetta joutuu iholle tai silmiin, 
huuhdeltava välittömästi. Mikäli esiintyy 
ärsytysreaktiota, on mentävä lääkäriin. 
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Huomioitavaa: vaikka oheiset ohjeet on laadittu noudattaen suurinta mahdollista huolellisuutta, kaikki suositukset ja ehdotukset tuotteen 
käytöstä on tehty ilman takuusitoumusta, koska käyttöolosuhteet ovat yrityksemme valvonnan ulkopuolella. On käyttäjän omalla vastuulla 
selvittää, että tuote sopii kohteeseen johon sitä aiotaan käyttää ja että käyttöolosuhteet ovat kelvolliset. Tämä esite korvaa tästä tuotteesta 
aiemmin annetun informaation. 


