Lattian tasoitus

ARDEX K 5
Salamatasoite

• ARDURAPID - ominaisuus;				 		
nopea kovettuminen ja täydellinen veden sitoutuminen
• Seinä- ja lattiakorjauksiin
• Betonille ilman pohjustusta
• Päällystys noin 30 minuutin kuluttua
• 0–4 mm paksuuksiin

Käyttöalue
ARDEX K 5 -salamatasoitetta voidaan käyttää betonin, karkaistun kevytbetonin tai lecabetonipintojen tms. pintojen osittaintasoituksiin tai
muihin pienempiin korjauksiin.
Pienten reikien ja epätasaisuuksien paikkauksiin vaneri- ja lastulevyillä,
seinillä ja katoilla.
ARDEX K 5 -salamatasoitetta voidaan käyttää ylitasoituksissa 0–4 mm
kerrosvahvuuksissa.
Vain sisätiloissa.
Alustan esikäsittely
Alustan pitää olla kuiva, kiinteä, pölytön ja puhdas tartuntaa heikentävistä aineista kuten öljy, rasva tms.
ARDEX K 5 tarttuu ilman pohjustusta melkein kaikkiin rakennusmateriaaleihin. Muovipinnat ja muut tiiviit pinnat pohjustetaan kuitenkin aina
ARDEX P 51 tai ARDEX P 82 -pohjustusaineilla, kts. tarkemmin pohjustusaineiden tuote-esitteistä.
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Epävarmoissa tapauksissa suosittelemme yhteydenottoa tekniseen
neuvontaamme ja mahdollista koetasoitusta.
Sekoitus ja levitys
Puhtaassa astiassa sekoitetaan tasoitejauhetta ja puhdasta kylmää
vettä siinä suhteessa, että saadaan tahnamainen ja tasainen massa.
Yhtä tasoitekiloa kohti sekoitetaan noin 0,3 litraa vettä.
Työaika +18 °C – +20 °C lämpötiloissa on noin 5 minuuttia. Sekoita
annos, joka ehditään käyttämään tässä ajassa. Korkeammat lämpötilat lyhentävät ja matalammat pidentävät työaikaa.
Tasoitepinta voidaan päällystää noin 30 minuutin kuluttua levityksestä
edellä mainituissa lämpötiloissa. Parketti voidaan liimata suoraan tasoitteeseen noin 24 tunnin kuluttua.
Ennen päällysteen asentamista täytyy myös alusrakenteen olla riittävän kuiva päällysteelle.
ARDEX K 5 -salamatasoite on niin hienojakoinen, että se voidaan levittää yleensä ”alas nollaan”. Yli 4 mm ylitasoituksiin suosittelemme ARDEX A 45 tai ARDEX A 31 -tasoitteita.
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Tiiviillä pinnoilla, joiden päälle tulee tiivis päällyste, on tasoitteen vähimmäispaksuus oltava 2 mm, jotta saavutetaan tasaisesti imukykyinen alusta lattiapäällysteliimalle.

Tekniset tiedot ARDEX - laatuvaatimusten mukaan:
Sekoitussuhde:

ARDEX K 5 -salamatasoitetta ei voida käyttää ulkotiloissa eikä alueilla,
joilla on jatkuva seisova vesi.

n. 0,33 l vettä : 1 kg jauhetta tai
n. 1,65 l vettä : 5 kg jauhetta

Jauhepaino:

n. 0,86 kg/l

Voidaan työskennellä yli +5 °C lämpötiloissa.

Tuorepaino:

n. 1,5 kg/l

Menekki:

n. 1,15 kg jauhetta/m²/mm

Työaika (+20 °C):

n. 5 min.

Kävelykelpoinen (+20 °C):

n. 30 min.				
jonka jälkeen päällystettävissä

Kuulapuristuslujuus:

Brinell				
1 vrk kuluttua
20 N/mm²		
7 vrk kuluttua
37 N/mm²		
28 vrk kuluttua
40 N/mm²

Tuolinpyörä:

kestää (väh. 1 mm tasoitetta)

Pakkaus:

pussi 5 kg netto

Varastointi:

n. 12 kk kuivassa tilassa 		
avaamattomassa 			
alkuperäispakkauksessa.

Huomaa
Kun tasoitteen päälle asennetaan uiva parketti tai laminaatti, asennetaan päällysteen ja tasoitteen väliin 0,20 mm PE-kalvo tai vastaava tiivis höyrynsulku teipatuin saumoin.
Tärkeää
Sisältää sementtiä. Vaikuttaa alkalisesti. Iho ja silmät suojataan. Mahdolliset roiskeet huuhdellaan huolellisesti vedellä. Jos ärsytys jatkuu pidempään käännytään lääkärin puoleen.

ARDEX GmbH
Friedrich-Ebert-Str. 45
58453 Witten
Germany
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52121

ARDEX - tuotteet on testattu laboratoriossa ja käytännössä. Kun noudatetaan voimassa olevia viranomaisten määräyksiä ja ohjeita rakentamisesta
sekä antamiamme ohjeita tuotteen käytöstä, saadaan haluttu lopputulos. Tuotteisiin annettuihin käyttöohjeisiin saattavat vaikuttaa maakohtaiset
rakennusmääräykset, rakenteet, sertifiointivaatimukset ja käytännön kokemus.
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Cementitious screed for internal use
EN 13813:CT-C20-F7; Polymer-modified

