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Kuivabetonit ja sementtilaastit
Ohutlaasti S 06
Valuvikojen korjaukseen ja paikkaukseen, betoniseinien ja
-kattojen korjaukseen ja pintapaikkaukseen.
Suurin raekoko 0,6 mm. Valmista massaa 13–14 l / 25 kg.

Sementtilaasti S 30
Soveltuu ohuiden pintalattioiden ja käytävälaattojen valuihin,
valuvikojen ja betonirakenteiden korjauksiin.
Suurin raekoko 3 mm. Puristuslujuus K30.
Valmista massaa 12–13 l / 25 kg.
Saatavana tilauksesta myös pumpattava laatu.

Korrobetoni K 30
Erikoisbetoni K 30 -lujuusluokan valuihin. Pakkasenkestävä.
Hyvä kulutuskestävyys ja tiiveys.
Suurin raekoko 3 mm. Valmista massaa n. 500 l/1000 kg. Saatavana tilauksesta myös 10 mm raekoko (vain 1000 kg:n pakkaus).

Korrobetoni K 45
Erikoisbetoni K 45 -lujuusluokan valuihin. Pakkasenkestävä.
Hyvä kulutuskestävyys ja tiiveys.
Suurin raekoko 3 mm. Valmista massaa 11–12 l/25 kg. Saatavana
tilauksesta myös 10 mm:n raekoko (vain 1000 kg:n pakkaus).

Talvipystysaumabetoni K30 ja K40
Talviolosuhteissa tapahtuvaan betonielementtien pystysaumaukseen tehty valumaton, pumpattava erikoismassa.
Pakkasenkestävä.
Suurin raekoko 3 mm. Valmista massaa n. 500 l/1000 kg.
Käyttölämpötila +5…-15 °C.

Talvijuotosbetoni
Ennen sitoutumistaan paisuva erikoisbetoni jälkivaluihin ja
pieniin betonitöihin sekä ankkurointijuotoksiin.
Suurin raekoko 3 mm. Lujuusluokka K 40.
Valmista massaa 11–12 l/25 kg. Käyttölämpötila +5…-15 °C.

Talvibetoni S30
Erikoisbetoni jälkivaluihin ja betonitöihin. Pakkasenkestävä.
Suurin raekoko 3 mm. Lujuusluokka K 30.
Valmista massaa n. 500 l/1000 kg. Käyttölämpötila +5…-15 °C.

Talvibetoni K40
Erikoisbetoni jälkivaluihin ja betonitöihin. Pakkasenkestävä.
Suurin raekoko 3 mm. Lujuusluokka K 40.
Valmista massaa 11–12 l/25 kg. Käyttölämpötila +5…-15 °C.

Tulisijalaastit
Saviuunilaasti

Perusbetoni yleisimpiin valutöihin.
Suurin raekoko 10 mm. Puristuslujuus n. 25MPa.
Valmista massaa 12–13 l/25 kg.

Poltetusta tiilistä muurattavien, puilla lämmitettävien tulisijojen rungon ja hormien muuraukseen sisätiloissa. Tulipesien
muuraukseen on käytettävä tulenkestävää laastia. Erilliseen
kuorimuuraukseen käytetään tavallista muurauslaastia.
Laastimenekki n. 10 mm saumalla:
• Perustiili PT (257x123x57) n. 0,85 kg / tiili
• Perusreikätiili PRT (257x123x57) n. 1,0 kg / tiili

Korkealujuuksinen, ennen sitoutumista paisuva betoni, joka on
tarkoitettu ahtaisiin ja vaikeisiin jälki- ja täyttövaluihin. Pääkäyttökohteina ovat betonielementtien asennus- ja saumausvalut sekä erilaiset ankkurointijuotokset.
Suurin raekoko 3 mm. Lujuusluokka K 60.
SILKO-hyväksytty. Valmista massaa 11–12 l/25 kg.

Juotosbetoni 1000/3
Erittäin korkealuokkainen betoni vaativiin tarkkuusvaluihin,
kuten koneiden kiinnitys- ja asennusvaluihin. Ennen sitoutumista tapahtuvan lievän paisumisensa ansiosta täyttää hyvin
valutilan.
Suurin raekoko 3 mm. Lujuusluokka K 80.
Valmista massaa 11–12 l/25 kg. SILKO-hyväksytty.

Muurauslaasti M100/600

Harkkolaasti M100/500

Poltettujen ja kalkkihiekkatiilien muuraukseen.
Materiaalimenekki 1,2 kg/MRT, 1,5 kg/NKH, 1,7 kg/NRT.
Säilyy käyttökelpoisena n. 3 h. Valmista laastia: 13–14 l/25 kg.
Saatavilla tilauksesta myös automaattisekoitinlaatu.
Saatavana myös värillisenä.

Kevytsoraharkkojen muuraukseen.
Materiaalimenekki: n. 4 kg/H75-UH150, n. 7 kg/
UH200-RUH380. Säilyy käyttökelpoisena n. 3 h.

Muurauslaasti M100/600 Talvi
Tiilien muuraukseen talviolosuhteissa lämpötila-alueella
+5…-10 °C.
Materiaalimenekki: kuten muurauslaastissa. Saatavana
myös värillisenä. Soveltuu myös automaattisekoittimeen.
Saatavana myös värillisenä.

Harkkolaasti M100/500 Talvi
Kevytsoraharkkojen muuraukseen talviolosuhteissa lämpötilaalueella +5…-10 °C.
Materiaalimenekki: kuten harkkolaastissa.

Kiviliima
Kalkkihiekkatiilien ja –harkkojen ohutsaumamuuraukseen.
Menekki 2–4 kg/m².

Tiivislaasti M100/600

Ohutsaumalaasti

Poltettujen ja kalkkihiekkatiilien muuraukseen. Sisältää säänkestävyyttä, työstettävyyttä, ja tiiveyttä parantavia lisäaineita.
Materiaalimenekki: kuten muurauslaastissa.
Saatavana myös värillisenä.

Kevytsoraharkkojen ohutsaumamuuraukseen.
Materiaalimenekki: n. 2,5–3,5 kg/LTH 380

Talvimuurauslaasti

Kuivabetoni S 100

Juotosbetoni 600/3

Muurauslaastit

Harkkojen ja tiilien muuraukseen talviolosuhteissa lämpötilaalueella +5…-10 °C.
Materiaalimenekki: Tiilien osalta sama kuin muurauslaastilla
ja harkoilla sama kuin harkkolaastilla. Säilyy käyttökelpoisena
n. 0,5 h. Valmista laastia: 13–14 l/25 kg.

Ohutsaumalaasti talvi
Kevytsoraharkkojen ohutsaumamuuraukseen talviolosuhteissa
lämpötila-alueella + 5…-10°C.
Menekki kuten Ohutsaumalaastissa.

Tulenkestävä muurauslaasti
Tulipesissä käytettävien tulitiilien muuraukseen puilla lämmitettävissä taloustulisijoissa sisätiloissa.
Lämmönkestävyys yli + 1200 °C. 25 kg:n säkistä saadaan 12–13
litraa valmista laastia, joka riittää n.100 tulitiilen muuraukseen.

Tulenkestävä valumassa
Uunien, takkojen, grillien ja saunankiukaiden tulenkestävyyttä
vaativiin osiin.
Korkein käyttölämpötila + 1300 °C. Valupaksuus vähintään 50 mm.
Säilyy käyttökelpoisena yhden tunnin. Ei saa käyttää raudoitusta.

Pystysaumabetoni K30 ja K40

Tulenkestävä korjausmassa

Betonielementtien pystysaumaukseen tehty valumaton,
pumpattava erikoismassa. Pakkasenkestävä.
Suurin raekoko 3 mm. Valmista massaa n. 500 l/1000 kg.

Taloustulisijojen tulipesien lohkeamien, halkeamien ja kolojen
paikkaamiseen.
Lämmönkestävyys +1300 °C.

Pikabetoni
Lujuudenkehitykseltään nopea erikoisbetoni, joka sopii esim.
betonirakenteiden paikkauksiin, täyttövaluihin ja 		
lattiavaluihin.
Puristuslujuus 40 MPa. Suurin raekoko 3 mm.
Valmista massaa 11–12 l/25 kg.
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Seinätasoitteet
Silote SF

Lattiamassa LM 6000

Sisäseinien polymeerisideaineinen silote ja saumaustuote.
Soveltuu harkko-, betoni-, kevytbetoni-, pohjatasoite LF-, tiilitasoite- ja kipsilevypinnoille sekä maalattujen alustojen tasoitukseen ja kipsilevyjen saumaukseen.
Menekki 1,2 kg/m2 1 mm kerros. Väri valkeahko.

Sementtisideaineinen nopeasti kovettuva ja kuivuva kaseiiniton käsin levitettävä maakostea lattiamassa. Käyttö betonilattioiden valut, oikaisut, täytöt ja kallistusten teot. Vaatii pintatasoituksen.
Suurin raekoko 1,2 mm. Kerrospaksuus 10–250 mm.

Pohjatasoite LF

Lattialämmitystasoite LL 5500

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

Erikoissementtisideaineinen, kuituvahvistettu, nopeasti kuivuva ja kovettuva kaseiiniton käsin levitettävä lattialämmitystasoite. Käyttö: betoni- ja pohjustettujen kipsikartonkilevylattioiden lattialämmitystasoite sisätiloissa.
Suurin raekoko 1,2 mm. Kerrospaksuus 10–80 mm.

Pintatasoite LRF

Karkea lattiatasoite LM 5000

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

Sementtisideaineinen nopeasti kovettuva ja kuivuva kaseiiniton käsin levitettävä lattiatasoite. Käyttö betonilattioiden valut,
oikaisut, täytöt ja kallistusten teot.
Suurin raekoko 1,2 mm. Kerrospaksuus 5–80 mm.

Tiilitasoite TTF

Sementtisideaineinen helposti tasoittuva, nopeasti kovettuva
ja kuivuva kaseiiniton käsinlevitettävä lattiatasoite. Käyttö
betonilattioiden pintatasoitus.
Suurin raekoko 0,6 mm. Kerrospaksuus 3–30 mm.
Sertifioitu VTT-C-870-06.

Sementtisideaineinen pohjatasoite seinä- ja kattopinnoille kuivissa ja kosteissa tiloissa. Soveltuu harkko-, tiili-, kevytbetoni-,
tiilitasoite- ja rappauspinnoille.
Menekki 1,2 kg/m2 1 mm kerros.
Kerrospaksuus 2–10 mm. Väri harmaa.

Pohjatasoite VF
Sementtisideaineinen pohjatasoite seinä- ja kattopinnoille
kuivissa ja kosteissa tiloissa. Soveltuu harkko-, kevytbetoni-,
tiili- ja betonipinnoille.
Menekki 1,2 kg/m2 1 mm kerros.
Kerrospaksuus 1–5 mm. Väri harmaa.

Pintatasoite VHF
Sementtisideaineinen pintatasoite seinä- ja kattopinnoille
kuivissa ja kosteissa tiloissa. Soveltuu harkko-, kevytbetoni- ja
pohjatasoite VF -pinnoille.
Menekki 1,2 kg/m2 1 mm kerros.
Kerrospaksuus 0–3 mm. Harmaa · Valkoinen

Märkätilatasoite WTT

Hieno lattiatasoite LT 4000

Viimeistelytasoite LT 3000
Erikoissementtisideaineinen helposti tasoittuva, nopeasti
kovettuva ja kuivuva kaseiiniton käsin levitettävä lattiatasoite.
Käyttö betonilattioiden viimeistely.
Suurin raekoko 0,3 mm. Kerrospaksuus 1–5 mm.

QS 30 Erikoisnopea lattiamassa
Lujuudenkehitykseltään erittäin nopea aluminaattisementtisideaineinen erikoisbetoni, joka sopii esim. betonirakenteiden
paikkauksiin, valuihin sekä kohteisiin, joissa vaaditaan nopeaa
kuivumista esim. saneerausvalut.
Puristuslujuus n. 20 MPa. Suurin raekoko 1,2 mm.
Valmista massaa 11–12 l/25 kg. Valupaksuus 5–300 mm.

QS 06 Erikoisnopea tasoite

Flow FH

Saniteettisilikoni 300 ml

Sementtisideaineinen, kuituvahvistettu, helposti tasoittuva,
nopeasti kovettuva ja kuivuva, kaseiiniton pumpputasoite.
Käyttö: betoni- ja puulattioiden tasoitus, lämpö- ja muut
kelluvat lattiat.
Kerrospaksuus 30–100 mm.

Etikkapohjainen, homesuojattu, elastinen saniteettisilikoni
kylpyhuoneisiin, keittiöihin ja wc-tiloihin.
Saatavana myös värillisenä.

Flow HS
Sementtisideaineinen, kuituvahvistettu, helposti tasoittuva,
nopeasti kovettuva ja kuivuva kaseiiniton tasoite. Soveltuu erityisesti heikoille ja vaikeille alustoille. Käyttö: puu-, heikkojen
betoni- ja levylattioiden tasoitus käsin tai pumppaamalla.
Kerrospaksuus 3–50 mm. Kuivamenekki: n. 1,7 kg/m²/mm.

Laattasaumalaasti SML
Sementtisideaineinen saumalaasti laattojen saumaukseen.
Sertifioitu VTT-C-870-06.

Rappauslaastit
Rappauslaasti KS 10/90 3 mm

Laatoitustuotteet ja
laattasaumalaastit
Saneerauslaasti SL
Kaakeli- ja klinkkerilaattojen kiinnittämiseen betoni-,
laatta-, muovi- ja maalialustoille. 					
Soveltuu sekä sisä- että ulkokäyttöön.
Menekki: 2–3 kg/m². Sertifioitu VTT-C-870-06.

Saneerauslaasti ILL
Etenkin suurille lattialaatoille tehty kiinnityslaasti betoni-,
muovi- ja maalialustoille. Mahdollistaa ison laatan täyden
laastitartunnan. Soveltuu sekä sisä- että ulkokäyttöön.
Menekki 2–3 kg/m2.

Saneerauslaasti VSL
Valumaton, joustava kiinnityslaasti kaakeli- ja klinkkerilaattojen kiinnittämiseen betoni-, laatta-, muovi- ja maalialustoille.
Vain sisäkäyttöön.
Menekki 2–3 kg/m2. Laastin ominaisuudet täyttävät standardin EN
12004 luokan C2-vaatimukset (parannetut ominaisuudet)
ja standardin EN 12002 luokan S1 (muodonmuutoksia kestävä) vaatimukset.

Saneerauslaasti SS2
Kiinnitys joustaville tai muuten liikkuville alustoille, kuten
peltiseiniin sekä luonnonkiven kiinnitykseen.
Laastin ominaisuudet täyttävät standardin EN 12004 luokan C2vaatimukset (parannetut ominaisuudet) ja standardin EN 12002
luokan S2 (muodonmuutoksia erittäin hyvin kestävä) vaatimukset.

Sementtisideaineinen märkätilojen seinien pintatasoite erityisesti vesieristeen alle. Soveltuu myös pumpattavaksi.
Menekki 1,2 kg/m2 1 mm kerros.
Kerrospaksuus 2–10 mm. Sertifioitu VTT-C-870-06.

Lujuudenkehitykseltään erittäin nopea aluminaattisementtisideaineinen kuivalaasti, joka sopii kiviainespohjaisten rakenteiden tasoituksiin ja paikkauksiin lattia- ja seinäpinnoilla.
Puristuslujuus n. 20 MPa. Suurin raekoko 0,3 mm.
Valmista massaa 11–12 l/25 kg. Valupaksuus 0–20 mm.

Täyttölaasti TLR

FlowPlan

Erikoissementtisideaineinen, nopeasti kovettuva ja kuivuva
täyttömassa sisäseinäpinnoille kuiviin, kosteisiin ja märkätiloihin. Suositeltava kerrospaksuus: ylitasoitus 5–30 mm, osittelu
5–50 mm.
Materiaalimenekki: 1 mm:n kerros 1,3 kg/m2.

Sementtisideaineinen helposti tasoittuva, nopeasti kovettuva ja
kuivuva korkeat veto- ja puristuslujuudet omaava lattiatasoite.
Soveltuu julkisiin tiloihin.
Kerrospaksuus 1–10 mm.

Vesieriste

Seinäpinnan vahvistekangas

Flow H

Vesieristekangas ja -nauha

Sementtisideaineinen, helposti tasoittuva, nopeasti kovettuva
ja kuivuva, kaseiiniton pumpputasoite.
Käyttö: betonilattioiden tasoitus.
Kerrospaksuus 5–30 mm.

Sertifioitu VTT-C-870-06 · 1,0 m x 10,0 m · 0,15 m x 25,0 m.

Pinnanvahvistekangas harkkotalojen tasoitteiden vahvistukseen.
Rullakoko 1,0 x 50 m.
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Lattiatasoitteet

Primer

Tartuntalaasti. Ruiskutettava kalkkisementtilaasti 		
tartuntarappaukseen. Soveltuu myös käsinrappaukseen.
Menekki 3–6 kg/m².

Rappauslaasti KS 35/65 3 mm
Tartuntalaasti. Ruiskutettava kalkkisementtilaasti tartunta- ja
täyttö-rappaukseen. Soveltuu myös käsinrappaukseen.
Menekki 15–30 kg/m².

Rappauslaasti KS 35/65 1,2 mm
Tartuntalaasti. Ruiskutettava kalkkisementtilaasti tartunta- ja
täyttö-rappaukseen. Soveltuu myös käsinrappaukseen.
Menekki 15–30 kg/m².

Rappauslaasti KS 50/50 3 mm
Täyttölaasti. Ruiskutettava kalkkisementtilaasti täyttö- ja
pintarappaukseen. Soveltuu myös käsinrappaukseen.
Menekki 15–25 kg/m².

Rappauslaasti KS 50/50 1,2 mm
Täyttölaasti. Ruiskutettava kalkkisementtilaasti täyttö- ja
pintarappaukseen. Soveltuu myös käsinrappaukseen.
Menekki 15–25 kg/m².

Rappauslaasti KS 65/35 1,2 mm
Pintalaasti. Ruiskutettava kalkkisementtilaasti 		
pintarappaukseen. Saatavana tilauksesta 3 mm raekoko.
Menekki 6–10 kg/m².

Rappauslaasti KS 65/35 0,6 mm
Pintalaasti. Ruiskutettava kalkkisementtilaasti 		
pintarappaukseen. Saatavana tilauksesta myös 3 mm raekoko.
Menekki 6–10 kg/m².

Harjattava tartuntapohjuste.
Sertifioitu VTT-C-870-06.

Telattava kuituvahvisteinen vesieriste sisätiloihin. Soveltuu
lattioiden ja seinien vesieristykseen.
Menekki n. 1 l/m2. Sertifioitu VTT-C-870-06.

Kaivolaippa 300x300 mm
Valmis läpivienti- ja kaivon liittymäkappale.
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Kevytrappauslaasti KS 60/40/650 1,2 mm
Kalkkisementtisideaineinen mineraalisia kevyttäyteaineita
sisältävä tartunta- ja täyttörappauslaasti.
Menekki 1 mm:n kerros 1,2 kg/m2.

Kevytrappauslaasti KS 35/65/650 1,2 mm

Julkisivupinnoite 0,5 mm ja 1,5 mm

Kalkkisementtisideaineinen mineraalisia kevyttäyteaineita
sisältävä tartunta- ja täyttörappauslaasti.
Menekki 1 mm:n kerros 1,2 kg / m2.

Väri 235
Sementtisideaineinen polymeerimodifioitu pinnoite tiili- ja betonipinnoille. Muut sävyt tarjotaan erikseen. Suurin raekoko 0,5 mm
tai 1,5 mm. Laskennallinen menekki: 1 mm:n kerros 1,5 kg/m2.

Rappauslaasti KS 35/65/500 3 mm kuitu

Kalkkisementtipinnoite 1,5 mm

Kuituvahvisteinen tartunta- ja täyttölaasti.
Kerrospaksuus 5–30 mm. Menekki 1 mm:n kerros 1,4 kg/m2.

Värillinen, ruiskutettava, polymeerimodifioitu kalkki-		
sementtipinnoite. Soveltuu kalkkisementtirappaus- ja
tiilipintojen pinnoitukseen.
Suurin raekoko 1,5 mm.
Laskennallinen menekki: 1 mm:n kerros 1,5 kg/m2.

Betonipintojen korjaustuotteet
Tartuntalaasti
Sementtisideaineinen polymeerimodifioitu tartuntalaasti
vaikeille alustoille. Toimii myös terästen suojalaastina.
Suurin raekoko 0,6 mm. Menekki tartuntalaastina 1,5–2 kg/m²
ja terässuojalaastina 0,1–0,2 kg/jm.

Valumaton täyttölaasti
Sementtisideaineinen polymeerimodifioitu kuitulaasti betonirakenteiden syvien kolojen ja nurkkien korjaamiseen.
Suurin raekoko 1,2 mm.

Korjauslaasti
Sementtisideaineinen polymeerimodifioitu korjauslaasti
betonirakenteiden vaurioiden, kolojen ja valuvikojen 		
korjaukseen ja pinnoitukseen seinissä, lattioissa, portaissa,
perusmuureissa ym. betonipinnoissa.
Suurin raekoko 1,2 mm tai 3,0 mm. 			
Laskennallinen menekki: 1 mm:n kerros 1,6 kg/m2.

Korjauslaasti 40

Jalolaasti 1,5 mm ja 3,0 mm
Ruiskutettava, värillinen kalkkisementtilaasti pintarappaukseen. Muut sävyt tarjotaan erikseen. 			
Suurin raekoko 1,5 mm tai 3,0 mm.
Menekki 4–8 kg/m².

Värillinen kalkkisementtilaasti tiilipintojen ohutrappaukseen.
Soveltuu sekä ruisku- että käsirappaukseen. 		
Muut sävyt tarjotaan erikseen.
Suurin raekoko 1,5 mm.
Laskennallinen menekki: 1 mm:n kerros 1,5 kg/m2.

Antiikkilaasti
Soveltuu betoni-, kalkkihiekkatiili-, poltettujen tiili-, kevytsoraharkko-, lujien sementtipintojen ja oikaisulaasti-, kuitulaastisekä sementtitasoitepintojen pinnoituksiin, koristepinnoituksiin ja slammauksiin ulos ja sisälle.
Suurin raekoko 0,5 mm tai 1,5 mm. Menekki 3,5–5,5
kg/m²/ 2 käsittelykertaa. Väri valkoinen.

Sokkeli- ja oikaisulaasti

Korjausbetoni

Kuitulaasti

Sementtisideaineinen polymeerimodifioitu korjausbetoni
betonirakenteiden paikkauksiin ja korjausvaluihin.
Puristuslujuus n. 30 MPa. Suurin raekoko 10 mm.

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

Sementtisideaineinen polymeerimodifioitu laasti kevytsora- ja
betoni-harkkorakenteiden sekä betonipintojen oikaisuun ja
slammaukseen.
Suurin raekoko 0,6 mm. Oikaisutyö 5–10 kg/m² (riippuen seinän
tasaisuudesta). Slammaus 6–8 kg/m²/2 kertaa slammattuna.

Fescoterm verkotuslaasti

Silikonihartsimaali

Sementtisideaineinen polymeerimodifioitu kuituvahvisteinen
laasti. Fescoterm-ohutlaastirappauksen verkotuslaasti.
Suurin raekoko 0,6 mm.
Materiaalimenekki EPS 6–9 kg/m2, villa 8–12 kg/m2.

Laadukas himmeäpintainen silikonihartsijulkisivumaali joka
läpäisee vesihöyryä tehokkaasti. Sopivia alustoja ovat esim.
mineraaliset rappauspinnat, kestävät julkisivupinnat ja kuviorappauspinnat.
Menekki n. 150-200 ml/m2/levityskerta.

Mineraalipohjaiset
julkisivumaalit
Kiviväri KS
Kalkkisementtisideaineinen julkisivumaali tiili- ja rapatuille
pinnoille.
Max raekoko 0,1 mm.
Menekki 0,5–1,2 kg/m²/ 2 käsittelykertaa.

Kiviväri S
Sementtisideaineinen julkisivumaali betonipinnoille.
Max raekoko 0,1 mm.
Menekki 0,5–1,2 kg/m²/ 2 käsittelykertaa.

Kuultorappauslaasti 1,5 mm

Sementtisideaineinen polymeerimodifioitu korjauslaasti
parvekkeiden kaatokorjauksiin sekä betonirakenteiden
korjauksiin ja paikkauksiin.
Suurin raekoko 1,2 mm. Puristuslujuus n. 40 MPa.
Saatavana tilauksesta myös 0,6 mm raekoko.
Laskennallinen menekki: 1 mm:n kerros 1,6 kg/m2.

Ylitasoituslaasti
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Mineraalipinnoitteet ja
ohutrappauslaastit

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

Fescoterm liimalaasti
Sementtisideaineinen polymeerimodifioitu laasti. 		
Fescoterm-ohutlaastirappauksen eristeiden liimaukseen.
Suurin raekoko 0,6 mm. Materiaalimenekki 4–5 kg/m2.

Ruiskukorrobetoni 3 mm

Fescoterm liimalaasti talvi

Valumaton kuituvahvistettu pumpattava erikoisbetoni, jota
käytetään betonirakenteiden korjauksiin ja pinnoituksiin.
Suurin raekoko 3,0 mm. Puristuslujuus n. 40 MPa.

Sementtisideaineinen polymeerimodifioitu laasti Fescotermohutlaastirappauksen eristeiden liimaukseen 		
lämpötila-alueella + 5…10 °C.
Suurin raekoko 0.6 mm. Materiaalimenekki 4–5 kg/m2.

Nestemäiset maalit ja
pinnoitteet
Suojamaali
Nestemäinen vesiohenteinen alkalinkestävä akryylimaali
betonipintojen suojaukseen kosteutta ja karbonatisoitumista
vastaan.
Menekki 0,2–0,5 l/m2 / 2–3 käsittelykertaa.

Suojapinnoite
Nestemäinen vesiohenteinen silikonimodifioitu akrylaattipinnoite betoni- ja kovien rappauspintojen pinnoitukseen ja
maalaukseen. Lisäksi Fescoterm ohutrappausjärjestelmän
pinnoitustuote.
Max raekoko 0,5 mm. Menekki 0,5–1 kg/m2/valmis pinta.

Hiertopinnoite

Silikaattijulkisivumaali
Korkealuokkainen kalivesilasipohjainen julkisivumaali. Peittää
tehokkaasti. Silikaattijulkisivumaali muodostaa erittäin säänkestävät, hyvin höyryä läpäisevät julkisivupinnoitukset. Sopivia
alustoja ovat muuratut seinät, aikaisemmin rapatut pinnat ja
kestävät aikaisemmin silikaattipinnoitetut pinnat.
Menekki n . 150–250 ml/m2/levityskerta

Silikaattipohjuste
Pohjustus- ja ohennusaine ulko- ja sisäkäyttöön Silikaattijulkisivumaalille.Soveltuu mineraalisten alustojen lujittamiseen.
Voimakkaasti imevien ja hiekkaavien pintojen imevyyden
tasoittamiseen. Ei sisällä liuottimia.
Menekki n. 200–400 ml/m2 (2:1 vedellä ohennettuna).

Verkotuspinnoite
Nestemäinen hyvät tartunta-, iskunkestävyys- ja säänkestävyysominaisuudet omaava kuituvahvistettu tasoite uusille ja
aikaisemmin pinnoitetuille kiviainespinnoille julkisivuissa.
Menekki n. 4,5 kg/m2/3 mm:n kerros.

2-K Primer
2-K Primer on epoksipohjainen 2-komponenttinen, 		
liotinaineeton pohjuste betonipinnoille. Käytetään 		
uusien ja vanhojen betoniparvekkeiden pohjustukseen.
UV-suojattu

1-K Elastic
Fescon 1-K Elastic on 1-komponenttinen kulutusta
kestävä polyuretaanilattiapinnoite sisä- ja ulkokäyttöön.
Käytetään uusien ja vanhojen betoniparvekkeiden pinnoittamiseen.
Väri RAL 7038 vaaleanharmaa. UV-suojattu

2-K Elastic

Nestemäinen vesiohenteinen silikonimodifioitu akryylaattipinnoite betoni- ja kovien rappauspintojen pinnoitukseen. Lisäksi
Fescoterm-ohutrappausjärjestelmän pinnoitustuote.
Menekki 2,5–3 kg/m2/valmis pinta.

Fescon 2-K Elastic on 2-komponenttinen kiiltäväpintainen kulutusta kestävä polyuretaanipinnoite terassien ja
parvekkeiden pinnoittamiseen.
Liuotinvapaa. UV-suojattu.
Väri RAL 7038 vaaleanharmaa. Menekki 2,5 kg/2 mm kerros.

Silikonihartsipohjuste

Suojalakka

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

Fescon Suojalakka on väritön mattapintainen
polyuretaanilakka 1-K ja 2-K parvekepinnoitteiden 		
suojaamiseen ulkotiloissa.
Menekki 150g/m2.

Silikonihartsipinnoite

PVA-hiutaleita käytetään epoksi- ja 		
polyuretaanipohjaisten parvekepinnoitteiden kanssa.
Väri musta-valkoinen.
Muut sävyt tilauksesta. Menekki noin 50g/m2.

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).

Koristehiutaleet

Ohenne
Liuotinpohjainen ohenne työvälineiden pesuun ja ohentamiseen 1-K ja 2-K Elastic pinnoitteille sekä 2-K Primerille.
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Hiekat

Jälkihoitoaine
1-komponenttinen vesiohenteinen polymeeridispersio.
Käytetään tuoreelle betonille estämään betonin liian
nopea kuivuminen. Kuivuttuaan kirkas neste.
Menekki n. 10 m2/l.

Saumaus- ja puhallushiekka
0,1–0,6 mm

Puhallushiekka
0,5–1,6 mm

Fescoterm rappaustarvikkeet

Kuivahiekka
2–4 mm ja 4–7 mm

Lasikuituverkko

Hiekoitussepeli

7 mm x 7mm,
leveys 1000 mm

3–6 mm

Kulmavahvike 100 x 150 mm

Leikkihiekka

l = 2500 mm

0–2 mm

Fescoterm aloituslista

Tasaushiekka

l = 2500 mm, maalattu. Toimitusaika tilattaessa.
Eristeen paksuus - 50 mm, 70 mm,
80 mm, 100 mm, 140 mm, 160 mm

0–8 mm

Sokkelilista 8 mm

Fescotop-lattiasirotteet

l = 2500 mm

Fescotop F10

Liimattava pielilista

Kvartsirunkoaineinen kuivasirote 				
betonipinnan kovettamiseen.
Raekoko 3,0 mm. Saatavana myös suursäkissä.
Saatavana 12 vakioväriä.

l = 2600 mm, leveys 9 mm

Fescotop F45K
Korundirunkoaineinen kuivasirote 				
betonipinnan kovettamiseen.
Raekoko 3 mm. Saatavana myös suursäkissä.
Saatavana 12 vakioväriä.

Rappausverkko Tammet
19 x 19 mm / 1,0 mm, kuumasinkitty.
Lavakoko 16 rll / lava, Leveys 1000 mm, 25
m2 / rll, Leveys 1500 mm, 37,5 m2 / rll

Rappausverkko Nord
19 x 19 mm / 1,0 mm, kuumasinkitty

Tilaukset & toimitukset
Hausjärven tehdas

Haukiputaan tehdas

Hikiäntie 1336, 05820 HYVINKÄÄ
Puh. 020 789 5911, Fax 020 789 5919
tilaukset@fescon.fi

Topinperäntie 102, 90820 KELLO
Puh. 08 563 4440, Fax 08 563 4410
haukipudas.tilaukset@fescon.fi

Tuoteneuvo
n

ta

Puh. 020 789

5901

Fescon Oy on 1984 perustettu laadukkaita ja pitkälle jalostettuja kuivatuotteita valmistava yritys. Fesconin tuotevalikoima sisältää laastien
lisäksi rappaustarvikkeita, nestemäisiä maaleja ja pinnoitteita sekä
muuraus- ja rappaustyömaille vuokrattavia siilo- ja sekoituskalustoja.
Fescon Oy:n vahvuuksia ovat laadukkaat tuotteet, asiakaspalvelu ja
pitkäjännitteinen oma tuotekehitys yhteistyössä asiakkaiden kanssa.

Fescon Oy · Myllykatu 3, 05830 Hyvinkää
p. 020 789 5900 · fax 020 789 5909 · fescon@fescon.fi

