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Käyttämällä suuria laattoja, saadaan seinille 
ja lattioille tyylikkäitä keraamisia pintoja mah-
dollisimman pienillä saumapinnoilla. Laattojen 
koot vaihtelevat 30x60 cm koosta 100x300 
cm kokoon. Ohuimmat laatat ovat vain 3 mm 
paksuisia.

Isojen ja ohuiden laattojen asennus vaatii 
asentajalta osaamista ja käytettäviltä laasteil-
ta erityisominaisuuksia.

ARDEX MICROTEC -laastit tarjoavat varman 
ratkaisun.

ARDEX - kiinnityslaastien ihanteellisen koostu-
muksen ansiosta myös suurikokoisten lattia- 
ja seinälaattojen asennus on mahdollista niin, 
että saadaan riittävän suuri tartunta.

Tiesitkö!
Suurten laattojen asentaminen vaatii osaamista. Seuraavien työvaiheiden noudattaminen varmistaa työn 
onnistumisen.

ARDEX K 33 -tasoitteella saadaan täydellinen pinta suurille laatoille yhdellä työkerralla.

Alustan tasoitus
Ennen laattojen asennusta tarkastetaan alus-
ta. Suurikokoiset laatat vaativat alustalta eh-
dotonta tasaisuutta.

Betoni pohjustetaan ennen tasoitusta  ARDEX 
P 51 -pohjustusaineella. ARDEX K 40 -lattia-
tasoite tarjoaa parhaan mahdollisen työstet-
tävyyden 0,5–20 mm paksuuksiin ja ARDEX 
K 33 -lattiatasoite 1,5–15 mm paksuuksiin. 
ARDEX K 75 -oikaisumassaa voidaan käyttää 
3–50 mm paksuuksissa.

Seinäpinnoilla käytetään tarkoitukseen sopi-
vaa ARDEX-tasoitetta. Lisätietoja ARDEX´n 
teknisestä neuvonnasta.

Suurikokoisten laattojen asentaminen

ARDEX P 51 -pohjustusaine varmistaa tartunnan 
ja estää ilmakuplien nousemisen.



ARDEX X 78, ARDEX X 90 Outdoor tai ARDEX 
S 28 levitetään myös laatan takapintaan.

Asennus lattialla tuplaliimauksella
Isojen laattojen kiinnittäminen tehdään par-
haan mahdollisen tartunnan saamiseksi tup-
laliimauksella.

Laasti levitetään lattialle normaalisti hammas-
lastalla ja myös laatan takapinnalle. Laatan 
takapinnalle laasti voidaan levittää tasaisella 
lastalla tai tarkoitukseen sopivalla hammas-
lastalla saman suuntaisesti kuin lattialla.

Tuplakiinnitys on aina tärkeämpää mitä kar-
keampi laatan takapinta on tai muuten laatan 
alle jää ilmataskuja, joiden kohdalta laatta vau-
rioituu helposti. Parhaat laastit lattialaattojen 
tuplaliimaukseen ovat

• ARDEX X 78 erityisesti keraamisille laa-
toille betonipinnoilla.

• ARDEX S 28 erityisesti kosteudelle aroil-
la alustoilla kiinnitettäessä luonnonkiviä.

• ARDEX X 90 Outdoor erityisesti ulos ja 
kovan rasituksen tiloihin esim. teollisuu-
dessa.

ARDEX - laasteilla on juuri oikea koostumus 
parhaan työstettävyyden saamiseksi, jotta 
laasti ei pursua saumoista ylös.

Laatan takapinnalla saattaa olla usein valkois-
ta jauhetta, joka on syntynyt laatan valmistuk-
sen yhteydessä. Tämä jauhe on poistettava 
ennen kiinnitystä.

Saumaus
Käytettäessä isoja laattoja toivotaan yleensä 
mahdollisimman vähän saumoja. Saumojen 
kokoa ei voida aina valita vain ulkonäöllisistä 
syistä vaan valinnassa pitää huomioida myös 
rakennustekniset seikat.

Oikein valittu saumaratkaisu varmistaa laa-
toitetun alueen säilymisen hyvännäköisenä. 
ARDEX tarjoaa useita eri saumavaihtoehtoja 
eri saumaleveyksiin ja rasituksiin.

Oikein tehty tuplaliimaus varmistaa täyden tar-
tunnan.

Apuvälineet helpottavat raskaiden isojen laattojen käsittelyä.
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ARDEX P 51
Pohjustusaine
• Sisätiloihin
• Varmistaa tartunnan
• Estää ilmakuplien  

nousemisen
• Tekee vettä hylkivän pinnan
• Liuotteeton.

ARDEX K 40
Lattiatasoite
• ARDURAPID - ominaisuus
• Sisätiloihin
• Itsetasoittuva
• Voidaan pumpata
• 0,5–20 mm paksuuksiin
• Päällystys keraamisella  

laatalla n. 2 tunnin   
kuluttua.

ARDEX K 75
Oikaisumassa
• ARDURAPID - ominaisuus
• Sisätiloihin
• Itsetasoittuva
• Voidaan pumpata
• 3–50 mm paksuuksiin
• Päällystys n. 24 tunnin  

kuluttua.

ARDEX X 90 Outdoor
MicroteC3-kiinnityslaasti
• Sisä- ja ulkotiloihin
• Erittäin korkea alkutartunta
• Nopea sitoutuminen myös 

kylmässä
• Paras jää-sula -kesto
• Sadevedenkestävä noin 2 

tunnin kuluttua
• 15 mm laastipaksuuteen asti
• Saumaus seinillä n. 2 tunnin 

ja lattioilla n. 3 tunnin  
kuluttua.

ARDEX X 78
MICROTEC-kiinnityslaasti
• Sisä- ja ulkotiloihin
• Hyvä tartunta
• Kuituvahvistuksen ansiosta 

kestää paremmin alustan 
liikkeitä

• Saumaus n. 24 tunnin  
kuluttua.

ARDEX S 28
MICROTEC-kiinnityslaasti
• ARDURAPID - ominaisuus
• Sisätiloihin
• Ei värjää luonnonkiviä
• Kuituvahvistuksen ansiosta 

kestää paremmin alustan 
liikkeitä

• 2–15 mm laastipaksuuksiin
• Saumaus n. 4 tunnin  

kuluttua.

ARDEX G8S FLEX
Saumauslaasti
• Sisä- ja ulkotiloihin
• 1–6 mm saumaleveyksiin
• Erityisesti tiiviiden laattojen 

saumaukseen
• Vettä ja likaa hylkivä
• Kävelykelpoinen n. 3 tunnin 

kuluttua.

Tarkemmat tiedot tuote-esitteistä www.ardex.fi

ARDEX G 10
Premium-saumauslaasti
• Sisä- ja ulkotiloihin
• 1–10 mm saumaleveyksiin
• Laattojen ja luonnonkivien 

saumaamiseen
• Riippumaton laatan  

vedenimukyvystä
• Kävelykelpoinen n. 90 min. 

kuluttua.

ARDEX K 33
Lattiatasoite
• ARDURAPID - ominaisuus
• Sisätiloihin
• Itsetasoittuva
• Voidaan pumpata
• 1,5–15 mm paksuuksiin
• Päällystys 24 tunnin kuluttua 

alle 10 mm paksuuksissa.

Lattiatasoitteet sisältävät 
ARDURAPID-ominaisuuden, joka mahdollistaa 

nopean kovettumisen ja täydellisen 
veden sitoutumisen.


