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JuHo Saneerauslaasti  

Polymeerivahvistettu sementtisideaineinen keraamist en 
laattojen kiinnityslaasti vaikeille lattia- ja sein älustoille 

Käyttökohteet 

Kaakeli- ja klinkkerilaattojen kiinnitykseen muovit apettien, kaakelilaattojen, hyväkuntoisten 
maalipintojen päälle kuivissa ja kosteissa sisätilo issa, sekä muihin alustoihin kuten betoni-, 
kevytbetoni-, tiili-, rappaus-, sekä rakennuslevypi ntoihin kuivissa, kosteissa ja märissä 
sisätiloissa sekä ulkotiloissa. Klinkkereiden ja ti iviiden mosaiikkilaattojen kiinnitykseen 
myös pystysuoriin sementtipohjaisiin alustoihin ulk ona (pilarit, sokkelit y.m.). 
HUOM! Rakennuslevylle laatoittaessa on levyvalmista jan ohjeet huomioitava. 

Tekniset tiedot 

Sideaine  Portland sementti 
Väri  Harmaa. 
Karkeus  Suurin raekoko noin 0,6 mm. 
Vedenkesto  Vedenkestävä 
Tartuntalujuus  > 0,5 MPa, (EN 1348) 
Vedentarve  Noin 6 l / 25 kg säkki . (noin 24 - 26 % vettä 

pulverin painosta). 
Käyttöaika  Noin 2 tuntia veden lisäyksestä. Lämpötila 

vaikuttaa käyttöaikaan vahvasti. 
Avoin aika  Noin 10-15 min huoneenlämmössä 
Kovettumisaika  Kovettumisaika on riippuvainen laattatyypistä, 

lämpötilasta, alustan ominaisuuksista ja 
ilmanvaihdosta. Betonialustalla seinälaatoitus 
kovettuu vuorokaudessa (18 - 20°C:ssa). 
Vesieristyskäsitellylle alustalle laatoitetut 
klinkkerit kovettuu 2-3 vuorokaudessa. 

Menekki  Laatan kuvioinnista ja alustan tasaisuudesta 
riippuen noin 2 kg / m². 

Työolosuhteet  Alustan, laastin ja huoneen lämpötila on oltava yli 
+10°C työvaiheen aikana sekä 2 vrk sen jälkeen. 

Pakkaus  Laasti toimitetaan 10 kg muoviastiassa ja 25 kg 
säkeissä 

Varastointi  Varastoidaan kuivassa tilassa irti maasta (lavalla) 
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kosteudelta suojattuna. Laasti säilyy oikein 
varastoituna suljetussa pakkauksessa 1 vuoden. 

JuHo Saneerauslaasti 
Alustat 

Kosteissa ja märissä tiloissa seinäpintojen höyrynsulkuun käytetään Kosteussulkua, ja lattiapintojen vesieristykseen 
sisällä ja ulkona Vesieristysmassaa. 
Alustan pitää olla läpikuiva, kiinteä ja pölytön. Tartuntaa heikentävät aineet (rasva, hiontapöly, sementtiliima jne.) on 
ehdottomasti poistettava ennen laastin levittämistä. Muovitapetti-, maali- ja laatta-alustojen tulee olla ehjät ja lujasti 
kiinni alustassaan. Muovitapetit, laatat ja maalipinnat karhennetaan karkealla hiontapaperilla, jonka jälkeen 
hiontapöly poistetaan. Pinnat puhdistetaan kristallisoodalla tai ammoniakkia sisältävällä pesuaineella. Pesun 
jälkeen huolellinen huuhtelu ja kuivaus.  

Sekoitus 

Laastijauhe lisätään puhtaassa sekoitusastiassa olevaan puhtaaseen huoneen-lämpöiseen veteen 
porakonevispilällä sekoittaen. Kun koko laastijauhemäärä on sekoitettu veteen, jatketaan sekoitusta noin minuutin, 
kunnes massa on tasainen ja ilman paakkuja. Lisäaineiden täydellisen liukenemisen vuoksi tasoitemassa 
seisotetaan noin 10 min (alle 15°C:ssa 15 - 20 min) , jonka jälkeen massa sekoitetaan vielä noin ½ min. 
Tämän jälkeen laasti on valmis käytettäväksi. Käyttöaika vedenlisäyksestä on noin 2 tuntia. 

Työn suoritus 

Laatoitettaessa sekä 2 vrk laatoituksen jälkeen on lämpötilan oltava yli +10°C.  
Tarkista alustan kunto. Kuiva alusta kostutetaan kevyesti (se ei saa kiiltää) hyvän tartunnan varmistamiseksi.  
Laasti levitetään laatoitettavalle pinnalle laatoituslastan sileällä reunalla voimakkaasti painaen niin suurelta alueelta 
kerrallaan kuin ehditään laatoittaa noin 10 min. aikana. Laasti kammataan auki lastan hammastetulla reunalla. 
Laatat painetaan voimakkaasti kiinni alustaansa vasten ja naputetaan välittömästi hyvin kiinni. Kaakelin takaosan 
tulee olla noin 80 %:sesti laastin peittämä, klinkkerin tulee olla kokonaan laastin peittämä. Laasti joka nousee 
saumassa yli puolenvälin poistetaan. 
Laattojen asentoa voidaan korjata noin 15 min ajan kiinnityksestä. 
Laatoitetulle lattialle saa astua aikaisintaan 2 - 3 vrk:n kuluttua. 

Työvälineiden pesu 

Työvälineet pestään vedellä välittömästi työvaiheen päätyttyä. Kuivunut tasoite on poistettavissa mekaanisesti. 

Saumaus 

Laatoitettu seinäpinta voidaan saumata 1 - 2 vrk:n jälkeen saumalaastilla normaaliolosuhteissa. Lattia saumataan 
aikaisintaan 2-3 vrk:n jälkeen. Lattiaa saa kuormittaa vasta n. 1 viikon kuluttua saumauksesta. Nurkat, saumat ja 
liikuntasaumat saumataan saniteettisilikonilla tai vastaavalla. 

HUOM! 

• Lattioita laatoittaessa mahdollinen lattialämmitys on kytkettävä pois n. 2 vrk ennen laatoitustyön 
aloittamista, ja betonipinta on kostutettava ennen laatoitusta. Lattialämmityksen voi kytkeä päälle 2 vrk:n 
kuluttua saumauksesta. 

• Pese työvälineet vedellä ennen työn aloitusta sekä sen päätyttyä. 

• Viemäriin joutunut laasti saattaa aiheuttaa viemäri n tukkeutumista 
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• Tämä on yhteenveto tuotteen ominaisuuksista, ei täy dellinen työselitys. Työselitykseen ja muihin 
työvaihetta koskeviin ohjeisiin on tutustuttava huo lellisesti ennen työn aloittamista. Käyttäjän on 
tarvittaessa osoitettava, että työvaihetta koskevia  ohjeita on noudatettu. 

Työsuojelu  

Ärsyttää silmiä, hengityselimiä ja ihoa. Estettävä pölyn muodostuminen ja leviäminen tai käytettävä 
hengitys-suojainta. Varottava aineen joutumista iho lle ja silmiin. Aineen jouduttua silmiin huuhdeltav a 
välittömästi runsaalla vedellä ja mentävä lääkäriin . 

JuHo Saneerauslaastin tartuntalujuudet 
 (Standardi EN 1348 )
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