
Aikaa säästävät uutuustuotteet

Lattiabetoni LB 7 & 

Sisärappauslaasti SR 7

Merkittävää 
säästöä 

työajoissa



Fescon Vedeneriste

Fescon LB 7 on erikoissementtisideaineinen, pumpattava,  

nopeasti kuivuva lattiabetoni kuiviin, kosteisiin ja märkä

tiloihin. Soveltuu lattiavaluihin ja roilotäyttöihin, joissa  

rakenne on saatava sisätiloissa nopeasti käyttöön esimer

kiksi linjasaneerauskohteissa. Kerrospaksuudet 10–150 mm.

LB 7 ja SR 7:llä tehdyt valmiit pinnat soveltuvat suoraan 

laatoitusalustaksi. Pinnat vedeneristetään Fescon  

Vedeneristeellä. Fescon Vedeneriste on CEmerkitty ja  

täyttää VTT:n järjestelmäsertifikaatin. Fescon veden 

eristysjärjestelmä on siten luotettava ja turvallinen  

tapa tehdä märkätilojen vedeneristystyöt. 

CE-merkitty, ETAG-testattu, M1-luokitus, VTT-sertifioitu.

Fescon SR 7 on erikoissementtisideaineinen, kuitu

vahvistettu, ruiskutettava, nopeasti kovettuva ja kui

vuva täyttömassa kuiviin, kosteisiin ja märkätiloihin. 

Soveltuu rappauksen, harkkopinnan, kevytbetonin, 

kalkkihiekkatiilen ja poltetun tiilen oikaisuihin, 

roilojen täyttöihin ja paikkauksiin sisäseinissä ja 

katoissa. Täyttöpaksuus aina 50 mm asti.

• Helppokäyttöinen 

• Hyvät työstettävyys- 
ominaisuudet 

• Nopea lujuudenkehitys

• Nopea kuivuminen 

• Yhdellä työvaiheella  
vedeneristettävä pinta

• Kuituvahvistettu

TEKNISET TIEDOT

Puristuslujuus 28 d ..................................................................n. 40  MPa
Työstettävyysaika .............................................................> 1 h ( + 20 °C) 
Materiaalimenekki ...................................................... n. 1,8 kg/m²/mm
Kerrospaksuudet ...................................................................10–150 mm
Maksimiraekoko .......................................................................... 3,0 mm
Kuivumisaika ............................................................................... 3–7 vrk, 

Kuivumisaika riippuu kerrosvahvuudesta ja tilan kosteudesta. 
Alustan suhteellinen kosteus < 85% RH.

TEKNISET TIEDOT

Maksimi raekoko ......................................................................... 1,2 mm
Materiaalimenekki ................................... 1 mm:n kerros  n. 1,2 kg/m2 
Kerrosvahvuus
 osittelu ....................................................................................10–50 mm
 ylitasoitus ...............................................................................10–30 mm
Työstettävyysaika .............................................................½–1 h  (+20°C)
Kovettumisaika ............................................................... n. 1 vrk + 20 °C
Kuivumisaika ............................................................................... 3–7 vrk, 

Kuivumisaika riippuu kerrosvahvuudesta ja tilan kosteudesta. 
Alustan suhteellinen kosteus < 85% RH.

Kotimainen,  

ETAG-testattu  

Fescon vedeneristys-

tuotejärjestelmä on  

pinnan verran  

parempi.
TUOTESERTIFIKAATTI

VT
T EXPERT SERVICES OY

Aikaa säästävät uutuustuotteet  
saneeraus- ja uudiskohteisiin

Kovettumisaika 
1 vuorokausi.

Vedeneristettävissä Fescon veden-
eristeellä 7 vrk kuluttua.

Ei enää säkkejä 
kerroksiin.

 LB 7 ja SR 7sekoitetaan maatasolla 
ja siirretään kerroksiin pumpulla.

Nopea työnkulku.
Pumppausaika 5-10min/ kylpy-
huone, jolloin päivässä jopa 15 

kylpyhuonetta.

Fescon Sisärappauslaasti SR 7

Aikaa säästyy 
nopean työkulun ja 
pumpattavuuden 

ansiosta. 
Monta kylpyhuonetta 

työstetään kerralla 
ja tavaran 

käsittely saadaan 
minimoitua.

Fescon Lattiabetoni LB 7


