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Tekninen tiedote TMB2013-083

Saumalaasti PB-12 F
1-komponenttinen kiveyksen saumalaasti lähes kaikkien luonnonkiveysten saumaamiseen alueilla,
joilla on jalankulkuliikennettä. 3 mm:n saumaleveydestä alkaen. Sopii sekä vanhoille että uusille
kiveyksille.
Ominaisuudet:
Saumalaasti PB-12 F on nopeasti työstettävä, erittäin hyvin vettä läpäisevä, kuivana harjattava, painepesurin kestävä, rikkaruohojen läpikasvua ehkäisevä, kulutuksen kestävä ja elastinen. Voidaan työstää tihkusateella. Vaaleiden
kiveysten värisävyt voivat muuttua auringonpaisteessa
Käyttöalueet:
1-komponenttinen kiveyksen erikoissaumalaasti vanhojen
ja uusien luonnonkiveysten saumaukseen jalankulkualueilla, jalkakäytävillä ja terasseilla. Saumaleveys alk. 3 mm.
Värit: Luonnonvärinen, kivenharmaa, basaltti
ASENNUSOHJEET:
Perustiedot:
Saumasyvyys ≥ 30 mm
Saumaleveys ≥ 3 mm (jos saumaleveys ≥ 15 mm, saumasyvyyden on oltava vähintään kaksi kertaa saumaleveys)
Alustan lämpötila 5 °C - +25 °C
Asennukseen tarvitaan:
Sekoitusastia, suurella sekoituspäällä (väh. Ø 110 mm)
varustettu betonivispilä, lasta, hienojakoinen lakaisuharja
- Puhdista saumat vähintään 30 mm:n syvyydeltä (sauman vähimmäisleveys 3 mm).
Pinta on ehdottomasti puhdistettava kaikesta liasta ennen
saumausta. Likajäämät on poistettava, koska ne värjäävät
pinnan ja saumat. Kiven reunat on puhdistettava, koska
lika, pöly, rasva jne. estävät tarttuvuuden reunoihin.
- Kaada 25 kg kvartsihiekkaa sekoitusastiaan. Lisää erillisessä pullossa oleva PB-12 -sideaine kokonaisuudessaan
hitaasti sekoituksen aikana. Kaada kiveyksen saumalaasti
(myös ämpäriin jäävät hartsijäämät) vähintään 3 minuutin
sekoitusajan jälkeen puhtaaseen ämpäriin ja sekoita vielä
vähintään 3 minuuttia.
Kokonaissekoitusaika: vähintään 6 minuuttia. Huolehdi siitä, että saumalaasti sekoittuu täysin!
Älä lisää laastisekoitukseen vettä!
- Esikostuta pinta. Levitä laastia vähän kerrallaan saumat-

tavalle pinnalle ja työstä se lastalla voimakkaasti saumoihin. Työstöaika n. 20–30 minuuttia (+20 °C:ssa).
- Puhdista pintaa hienojakoisella lakaisuharjalla, kunnes
pinnalla ei enää ole sauma-aine -jäämiä. Lakaise vinosti
saumaan päin. Älä käytä poislakaistua ainesta uudelleen.
- Suojaa laastipinta sateelta vähintään 24 tunnin ajan. Älä
aseta sadesuojaa suoraan pintojen päälle - ilman on päästävä kiertämään.
Tutustu myös työstöä ja käyttöä koskeviin teknisiin
ohjeisiin ja tietoihin.
Tekniset tiedot:
1-K polybutadiieni sekoitussuhteessa hiekka/sideaine (kg)
25;1,2
Alustan lämpötila: +5 °C - +25 °C
Työstöaika: n. 20–30 minuuttia +20 °C:n työstölämpötilassa ja 65 %:n suhteellisessa ilmankosteudessa.
Korkeat lämpötilat yhdessä korkean ilmankosteuden
kanssa lyhentävät työstö- ja kovettumisaikaa; alhaiset
lämpötilat ja vähäinen ilmankosteus pidentävät työstö- ja
kovettumisaikaa.
Pinta kestää kävelyä 24 tunnin kuluttua ja on täysin kuormitettavissa 7 päivän kuluttua (+20 °C:n lämpötilassa ja
65 %:n suhteellisessa kosteudessa).
SUORITA LUJUUSKOE!
Ominaisarvot:
Tiheys: n. 1,57 kg/dm3
Taivutusvetolujuus: n. 2,65 N/mm2
Puristuslujuus: n. 5,27 N/mm2
Pakkausyksikkö:
25 kg saumaushiekkaa + 1,2 kg polybutadieenia (säkkitavara)
Varastointi:
Varastointia kestävä: 12 kuukautta pakkaselta suojassa

Menekki Ø 8 mm:n saumaleveydellä ja Ø 30 mm:n saumasyvyydellä:
Tyyppi
Koko
Menekki / m2 (n.)

Nupukiveys
14/16 cm
4,4 kg

Noppakiveys
9/11 cm
6,5 kg

Mosaiikkikiveys
4/6 cm
12,4 kg

Laatoitus
40/40 cm
1,7 kg

Menekkitiedot ovat arvioituja tietoja, jotka toimivat laskenta-apuna. Poikkeuksia voi esiintyä kivien luonnollisen muodon johdosta. Menekki värillä kivenharmaa + n. 3 % ja värillä basaltti + n. 5 %.
Kaikki täyteaineet ovat luonnontuotteita, joissa voi esiintyä luonnollisia väripoikkeamia. Näissä asiakirjoissa olevat tiedot perustuvat kokemuksiin ja tieteelliseen
tietämykseen ja käytäntöön, mutta ne annetaan kuitenkin sitoumuksetta eivätkä aikaansaa sopimuksellista oikeussuhdetta. Enviren antamia työstömääräyksiä
ja teknisiä ohjeita on ehdottomasti noudatettava. Koska Envire ei voi vaikuttaa eikä valvoa varastointi- ja työstöolosuhteita, pinnan valmistelua ja laatua, alustan
laatua, tuotteen levittämistä tai yleensä tuotteen käyttöä, se ei ota mitään vastuuta valmiista työstä. Näin ollen Enviren takuu rajoittuu viallisen tuotteen korvaamiseen ennen sen käyttöä. Reklamaatiotapauksissa on esitettävä ostokuitti. Käyttäjän on huolehdittava siitä, että tuotteen käyttövaatimuksia noudatetaan. Aluksi
tuotetta on testattava 0,4 m² alueella. Käyttäjä yksin kantaa käyttöön liittyvät riskit. Tämä rajoitettu takuu sulkee pois kaikki vastuut, jotka liittyvät epäsuoriin,
tahattomiin tai erikoisiin vaurioihin. Välitöntä oikeudellista vastuuta ei voida päätellä yksin näiden tuotetietojen eikä suullisen neuvonnan perusteella, paitsi silloin,
kun olemme selvästi vahvistaneet neuvonnan sisällön kirjallisesti. Kaikkien aiempien tietojen voimassaolo lakkaa tämän tiedotteen ilmestyessä. Painos 03/2015.
Oikeus muutoksiin pidätetään.

