
 

Light Premium
Bostik tuo markkinoille uuden seinätasoitteen, jolla on laajat käyttöalueet, ja joka on mahdollista 

levittää jopa 6 mm paksuisesti pinnan halkeilematta. Nopea kuivumisaika mahdollistaa työn nopean 

jatkamisen, mikä tuo aikasäästöjä.  Tasoite on helppo levittää lastalla seiniin tai kattoon. Toimii sekä 

sauma- että ylitasoituksessa.  Luo hyvän pohjan tapetille tai maalille

Tuotenro: 6018 •  Pk. koko: 10 l astia •  Pk/lava: 44 astiaa

 AMMATTIMAINEN LOPPUTULOS

Skannaa koodi saadaksesi 
tarkat tiedot 

LAAJA KÄYTTÖALUE

VÄHÄINEN KUTISTUMINEN

LYHYT KUIVUMISAIKA



Täydellinen tuote- ja lisätarvikevalikoimamme 
löytyy osoitteesta www.bostik.fi

OTA YHTEYTTÄ

Puh: 010-843 88 00
info.fi@bostik.com
www.bostik.fi

Seinätasoitteemme on suunniteltu erilaisille alustoille ja valmista pintaa koskeville vaa-
timuksille. Koostumukseltaan helppolevitteinen ja täyttävä. Levitettyä tasoitetta on help-
po hioa ja se on tasalaatuinen, jolloin siihen ei jää naarmuja eikä reunoja. Voit löytää oikean 
tasoitteen täydellisestä tasoitetuotteiden valikoimastamme sekä tapetointia että maalaus-
ta varten.  
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KEVYT KÄSITASOITE
Kevyt käsitasoite LH on keskirakeinen kevyt 

käsitasoite.  Täyttää täyttöominaisuuksille 

asetetut korkeat vaatimukset ja on koos-

tumuksensa ansiosta helppokäyttöinen. 

Tarkoitettu kipsilevyjen kokotasoitukseen 

että saumatasoitukseen. Saatavana 2.5, 5 ja 

10 litran purkeissa. Artikkelinumero: 2178, 

3513, 3514, Tiheys: 1,1 kg/l, Kerroksen pak-

suus: enintään 4 mm. Kuivumisaika 8—10 tun-

tia huoneenlämmössä. 

KEVYTTASOITE LG
Kevyttasoite LG on karkearakeinen, kevyt 

ja erittäin täyttävä käsitasoite. Sopii mm. 

muurattujen ja rapattujen pintojen sekä tiili-

seinien tasoittamiseen ja vaurioiden sekä 

onteloiden korjaukseen sisätiloissa. Saat-

avana 10 litran purkeissa. Artikkelinumero: 

3181. Kerrospaksuus: enintään 20 mm. Ti-

heys: 0,9 kg/l. Kuivumisaika n. 8—10 tuntia 

huoneenlämmössä. 

HIENOTASOITE 
Hienotasoite F on perinteinen hienorakentei-

nen hiekkatasoite kipsilevyjen kokotasoituk-

seen ja saumatasoitukseen. Sopii myös tapet-

tisaumojen tasoitukseen sekä seinien että 

kattopintojen korjaukseen. Saatavana 5 ja 10 

litran purkeissa. Artikkelinumero: 2937, 2938, 

Tiheys: 1,8 kg/l, Kerroksen paksuus: enintään 

2 mm. Kuivumisaika n. 8—10 tuntia 

huoneenlämmössä.

KEVYTTASOITE
Kevyttasoite LF on hienorakeinen käsitasoite 

ohuiden kerrosten tasoittamiseen. Tasoite 

sopii kokotasoitukseen, tapettien saumata-

soitukseen, kipsilevyjen viimeistelytasoituk-

seen ja seinien korjauksiin. Saatavana 10 litran 

purkeissa. Artikkelinumero: 3137, Tiheys: 1,3 

kg/l, Kerroksen paksuus: enintään 3 mm. Kuiv-

umisaika n. 8—10 tuntia huoneenlämmössä. 

KOSTEAN TILAN TASOITE
Kostean tilan tasoite - LV on keskirakeinen, 

kevyt käsitasoite. Täyttää vedenpitävyydelle 

ja täyttöominaisuudelle asetetut korkeat 

vaatimukset. Sopii pinnoitteiden, betonin, 

kevytbetonin ja kipsilevyjen tasoittamiseen 

kosteissa sisätiloissa. Saatavana 2,5, 5 ja 10 li-

tran purkeissa. Artikkelinumero: 2177, 2946, 

2947, Tiheys: 1,1 kg/l, Kerroksen paksuus: en-

intään 5 mm. Kuivumisaika n. 8—10 tuntia 

huoneenlämmössä. 

KOSTEAN TILAN TASOITE - ROLL
Kostean tilan tasoite Roll LRV on keskirakeinen 

kevyt rullattava tasoite. Erinomainen tarttu-

vuus alustaan ja antaa kovan, kestävän pinnan. 

Sopii pinnoitteiden, betonin, kevytbetonin ja 

kipsilevyjen tasoittamiseen kosteissa sisäti-

loissa. Saatavana 10 litran purkeissa. Artikkeli-

numero: 3568, Tiheys: 1,1 kg/li, Kerrospaksuus: 

enintään 5 mm. Kuivumisaika n. 8—10 tuntia 

huoneenlämmössä. 

ROLL THERMO 
Rolf Thermo on aivan uudentyyppinen seinä-

päällyste, joka eristää lämpöä ja tekee sisäil-

mastosta miellyttävän. Rullattava, minimaa-

linen kutistuminen. Sopii useamman 

tyyppisille seinille, paras tulos saadaan tuke-

villa seinillä. Saatavana 6,5 litran purkeissa. Ar-

tikkelinumero: 6013, Tiheys n. 0,5, Kerrospak-

suus enintään 10 mm, paras kerrospaksuus on 

2 mm, Kuivumisaika n. 8—10 tuntia 

huoneenlämmössä.

ROLL LIGHT 
Roll Light on kevyttasoite ja hyvin täyttävä. 

Levittäminen on helppoa ja aikaa säästävä. So-

pii sekä kipsilevyjen kokotasoitukseen että 

saumatasoitukseen. Sekä seinille että kat-

toon. Saatavana 10 litran purkeissa. Tuotenu-

mero: 6014, Tiheys: 1,2 kg/l, Kerrospaksuus: 

enintään 4 mm. Kuivumisaika: 8—10 tuntia 

huoneenlämmössä. 

LIGHT PREMIUM
Light Premium on kevyt käsitasoite monen-

laisiin kohteisiin. Voidaan levittää jopa 6 mm 

paksuna kerroksena ilman halkeamia. Nopean 

kuivumisajan ansiosta jälkityöstö voidaan 

suorittaa nopeasti. Sopii sekä kipsilevyjen ko-

kotasoitukseen että saumatasoitukseen.

Saatavana 10 litran purkeissa. Artikkelinume-

ro: 6018, Tiheys: 1,2 kg/l, Kerroksen paksuus: 

enintään 6 mm, Kuivumisaika: 7—10 tuntia 

huoneenlämmössä.


