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Ulkoseinien pinnoitus					
Harkkotalon ulkoseinät pinnoitetaan kaksikerrosrappauksella. Seinien oikaisuun ja
verkotukseen käytetään Fescon kuitulaastia ja pinnoittamiseen Fescon silikonihartsipohjustetta ja silikonihartsipinnoitetta.

1. Harkkopintaan levitetään Fescon kuitulaasti, johon

2. Verkon päälle levitetään toinen kerros Fescon

painetaan alkalisuojattu lasikuituverkko

kuitulaastia

3. Pinnoituksena käytetään Fescon silikonihartsipohjustetta ja
Fescon silikonihartsipinnoitetta

Sisäseinien pinnoitus					
Harkkotalon sisäpuoliset seinät oikaistaan tarvittaessa Fescon kuitulaastilla, materiaalien rajakohdat verkotetaan. Pohjatasoitus tehdään kuivissa tiloissa Fescon pohjatasoite LF:llä ja pintatasoitus Fescon pintatasoite LRF:llä. Märkätilojen tasoitukseen
käytetään Fescon WTT tasoitetta. Vedeneristys tehdään Fescon vedeneristysoppaan
mukaisesti.

1. Sisäseinien oikaisu

3. Sisäkattojen ruiskutus

2. Sisäseinien pohja- ja pintatasoitus

Tuoteluettelo
Kuitulaasti
Sementtisideaineinen polymeerimodifioitu laasti, johon on
lisätty muovikuituja. Kevytsora- ja betoniharkkopintojen
rappaukseen. Betoni-, kevytbetoni- ja tiilipintojen rappaukseen.
· Laskennallinen menekki 1,5 kg / m² 1 mm:n kerros.
· Suurin raekoko 0,6 mm.

Pohjatasoite LF
Polymeerisideaineinen pohjatasoite seinä- ja kattopinnoille
kuivissa tiloissa. Soveltuu harkko-, betoni-, kevytbetoni-,
tiili-, tilitasoite-, pohjatasoite VF- ja pintatasoite VHF -pinnoille.
· Menekki 1,2 kg/m² 1 mm:n kerros.
· Kerrospaksuus 1–5 mm.
· Väri valkeahko.

Silikonihartsipohjuste
Liuotinaineeton tartunnan takaava ja imukykyä tasaava
pohjuste betoni-, levy-, laasti- ja hyväkuntoisille maalipinnoille. Silikonihartsipinnoitteen alle. Lisäksi Fescoterm
ohutrappausjärjestelmän pinnoitustuote.
· Sävytettävä.

Pintatasoite LRF
Polymeerisideaineinen pintatasoite seinä- ja kattopinnoille
kuivissa tiloissa. Soveltuu harkko-,betoni-, kevytbetoni-,
pohjatasoite LF, tiilitasoite ja kipsilevypinnoille.
· Menekki 1,2 kg/m² 1 mm:n kerros.
· Kerrospaksuus 0–3 mm.
· Väri valkeahko.

Silikonihartsipinnoite
Nestemäinen vesiohenteinen silikonihartsipinnoite, erittäin
hengittävä ja vettä hylkivä luja pinnoite uusille ja aiemmin
pinnoitetuille kiviainespinnoille julkisivuissa. Lisäksi Fescoterm ohutrappausjärjestelmän pinnoitustuote.
· Menekki 2,1–3,5 kg/m2 (# 1,5mm - 3,0mm).

Märkätilatasoite WTT
Sementtisideaineinen kosteiden ja märkien sisäseinien
pintatasoite erityisesti vesieristeen alle. Soveltuu myös
pumpattavaksi.
· Menekki 1,2 kg/m² 1 mm:n kerros.
· Kerrospaksuus 2–10 mm.
· Sertifioitu VTT-C-870-06.

Sokkeli- ja Oikaisulaasti
Kevytsoraharkkosokkeleiden ja -seinien sekä betonipintojen oikaisuun ja kaksikerrosrappaamiseen.
· Suurin raekoko 0,6 mm.
· Oikaisutyö 5–10 kg/m² (riippuen seinän tasaisuudesta).
· Laskennallinen menekki 1,5 kg/m² 1mm:n kerros.

Katso yksityiskohtaiset tuotetiedot
www.fescon.fi
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