SAVILAASTI
VIIMEISTELYLAASTI 0-1
Kuvaus

Saviukumajan savilaastit ovat ainoita Virossa valmistettavia savilaasteja. Tuotteet ovat myös testattuja
Saksalaisen savilaasti standardin (DIN 18947: 2013-08) mukaan. Standardin mukaisesti Saviukumajan laastit
luokitellaan suurimpaan lujuusluokkaan S II. Viimeistelylaastimme sisältää laadultaan erinomaista savea eri
sävyissä ja hiekkaa, joka on huolellisesti valikoitu rakeisuuskäyrällä, joka takaa niiden erinomaisen
työstettävyyden ja pintavastuksen. Viimeistelylaasti 0-1 on kuivatuote, raekoko 0-1 mm.

DEKO-sarja

Luonnolliset koristeet: olki, pellavakuitu, simpukankuori, ruiskukka, koristekivet. Sekoitetaan laastiin.

Väri

Valkoinen, beige, punainen, kinuski, oranssi, keltainen, sinappi, sininen, harmaa, lila, vihreä, musta,
lumivalkoinen. Yli 40 sävyä sävyttämällä.

Käyttö

Sopii erilaisten pintarappauksiin sisätiloissa. Käytetään viimeistely- / pintalaastina pohjalaastin päälle. Alustaksi
kelpaavat sopii savi-, kalkki- ja muut mineraaliset rappaukset, levytuotteet mm. mineraalipintaisetlevyt, kipsilevy
sekä luonnonkuitulevyt.

Ominaisuudet Savirappaus tasoittaa huoneen kosteuspitoisuutta, varastoi lämpöä, rajoittaa homeen kasvua, neutralisoi
elektromagneettista saastetta, vähentää kaiuntaa ja sopii allergioista kärsiville ihmisille. Saviukumajan
savilaastilla on hyvä tarttuvuus ja pintavastus (surface resistance). Savilaasti- ja rappaus on 100%:sesti
luonnollinen tuote ja uudelleen käytettävissä. Sillä voi myös muotoilla pyöreitä kulmia ja erilaisia muotoja.
Alustat

Alustan tulee olla tasainen, kuiva ja huokoinen. Alustan tulee olla pölytön ja puhdas maaleista ja öljyistä.
Suosittelemme käytettäväksi Saviukumajan selluloosapohjustetta rapatuille alustoille. Tämä estää värien
sekoittumista viimeistelylaastin ja alustan välillä, parantaa tarttuvuutta ja estää viimeistelylaastia kuivumasta
liian nopeasti. Pohjustamattomat alustat tulee kastella ennen rappausta. Koville pinnoille (mm. betoni,
sementtilevyt) suosittelemme pohjustettavaksi Saviukumajan Kalkki-viimeistelylaastilla, joka parantaa
tarttuvuutta.

Olosuhteet

Alustan ja ilman lämpötila tulee olla yli +5⁰ C.

Laastin valmistus Lisää 5-6 litraa vettä säkilliseen (25kg) kuivatuotetta (mustan väri: 7-8 litraa/ 20kg säkki) ja sekoita
huolellisesti. Parasta on tehdä laasti edellisenä päivänä valmiiksi. Laastin tulisi seistä vähintään 0,5 tuntia.
Seisottamisen jälkeen laasti sekoitetaan kertaalleen.
Työkalut

Latta, suippo latta. Suunnikkaan muotoiset latat muotoiluun ja suipot/ kapeat viimeistelyyn. Käsi- tai
konerappaus???

Työnkuvaus I

Tekstuuripinta
Rappaa 2-3 mm (maksimi 3 mm) kerroksissa. Tasoita pinta pitkällä teräslatalla tai palettiveitsellä. Anna laastin
kiinteytyä ja hierrä pinta muovi- tai laastihiertimellä pyörivin liikkein.

Työnkuvaus II Sileä pinta
Rappaa 2-3 mm (maksimi 3 mm) kerroksissa. Tasoita pinta pitkällä teräslatalla tai palettiveitsellä. Anna laastin
kiinteytyä ja hierrä pinta kostutealla sienellä käyttäen pyöriviä liikkeitä. Ennen kuin pinta on täysin kuivunut,
silitä pintaa vielä hellävaraisesti kostella sienellä poistaakseski ironaisen aineksen pinnasta.
Työnkuvaus III DEKO
Rappaa 2-3 mm (maksimi 3 mm) kerroksissa. Tasoita pinta pitkällä teräslatalla tai palettiveitsellä. Anna laastin
kiinteytyä ja hierrä pinta kostutealla sienellä käyttäen pyöriviä liikkeitä. Ennen kuin pinta on täysin kuivunut,
silitä pintaa vielä hellävaraisesti kostella sienellä poistaakseski ironaisen aineksen pinnasta. Kun pinta on täysin
kuiva, hierrä suhteellisen kuivalla sienellä saadaksesi esiin koristeet (DEKO-sarja).
Viimeistely

Suosittelemme lisäämään Saviukumajan viimeistely pohjustetta pintaan.

Hoito

Mahdolliset pintavauriot ovat korjattavissa. Suosittelemme säästettäväksi Saviukumajan pinnoitustuotteita
alkuperäisestä erästä tätä varten. Likaantunut pinta voidaan puhdistaa kuivamenetelmällä (ei vesi/ kemikaali/

kostepyyhintää) tai pinnoitettavaksi samalla pintamateriaalilla uudelleen. Savilaasti on antistaattista eikä kerää
pölyä. Savilaasti imee öljyjä ja nesteitä.
Materiaalimenekki 3,5- 5 kg/ 1m2
PAKKAUS

KERROSPAKSUUS 2 mm

KERROSPAKSUUS 3 mm

25 kg säkki

n. 7 m2

n. 5 m2

Turvallisuus

Vältä pölyn hengittämistä ja suojaa silmät pölyltä. Huuhtele suolaliuoksella (silmien huuhteluun tarkoitettu
liuos), mikäli laastipölyä joutuu silmiin.

Varastointi

Varastoidaan kuivassa.
Tuotekuvaus esittää tuotteen mahdollisia käyttötarkoituksia ja antaa työsuosituksia. Valmistaja on testannut
materiaalin varmistaen sen laadun, mutta ei voi taata, että tuotetta käytetään oikealla tavalla. Tämän vuoksi
käyttäjää ei voi vapauttaa vastuista. Kohteen yksilölliset olosuhteet ja pinnat on aina otettava huomioon
tapauskohtaisesti. Tämä tuotekuvaus vanhentuu, kun uusi julkaistaan. Päivitetty 12.2.2016.
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