
TUO´TEKUVAUS
Hienorakeinen, helppolevitteinen ja hyvän täyttöominaisuuden omaava kuivien sisätilojen yleistasoite.

KÄTTÖALUE
Soveltuu sauma- ja kokotasoitukseen pinnoille kuten rappaus, betoni, kevytbetoni, levymateriaalit ja tapettisaumat. Tasoite sopii 
myös saumanauhojen tasoitukseen. Muodostaa erittäin hienon ja sileän pinnan. Tasoitettaessa kipsilevyjen saumoja pitää käyttää 
paperista saumanauhaa.

TYÖOHJE
Pintojen pitää olla kuivia, puhtaita ja kiinteitä. Tasoite levitetään teräslastalla.Tasoitettaessa kipsilevyjen saumoja asennetaan sau-
manauha suoraan tasoitteeseen. Tasoitetut pinnat hiotaan santapaperilla,karkeus on 100-120, pinta puhdistetaan pölystä ja poh-
justetaan ennen tapetointia tai maalausta.

TYÖSUOJELU
Tuotetta ei luokitella voimassaolevien lakien ja asetusten mukaan terveydelle vaaralliseksi eikä tulenaraksi tuotteeksi.Hiottaessa 
suositellaan käytettäväksi suojalaseja.

Smart help
1-800-726-7845

OTA YHTEYTTÄ

PUH 010 8438800
info.fi@bostik.com

Bostik Oy, Puh: 010 843 8800, www.bostik.fi

Vastuuvapauslauseke: Ilmoittamamme tekniset 
tiedot kuten myös ohjeet ja suositukset perustuvat 
kokeisiin ja kokemukseemme. Ne on tarkoitettu auttamaan käyttäjää löytämään 
sopivimman työtavan ja saamaan parhaan mahdollisen lopputuloksen. Koska 
käyttäjän työskentelyolosuhteet ovat valvontamme ulkopuolella, emme voi ottaa 
kantaaksemme vastuuta tuloksista, joita hän saa käyttäessään tuotetta.
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TEKNINEN TUOTELEHTI
KEVYT KÄSITASOITE DUO



TEKNISIÄ TIETOJA
Ominaisuudet

Väri Marmorinvalkoinen

Täyteaine Valkoinen dolomiittimarmori 
ja kevyttäyte

Raekoko 0-0,1

Sideaine Selluloosajohdannainen, 
polymeridispersio

Ohenne Vesi. Normaalisti ei pidä 
ohentaa.

Työlämpötila +5°...+30°C, optimaalinen 
lämpötila +18°...+20°C

Varastointi Viileässä. Suojattava jääty-
miseltä

Varastointiaika 1 vuosi avaamattomassa pa-
kkauksessa +20°C

Tulenarkuus Tuote ei ole tulenarkaa

Puhdistus Työvälineet puhdistetaan 
vedellä

Kuiva-ainepitoisuus N. 60%

Tiheys 1,1

Kuivumisaika N. 8-10 h riippuen lämpöti-
lasta, ilmankosteudesta ja 
kerrospaksuudesta. Täysin 
kuivunut n. 1 vrk:n kuluttua

Kerrospaksuus Enintään 6 mm

Menekki Kipsilevyjen saumatasoitus: 
2 kerrosta n. 0,3 l / m². 
Kokotasoitus:1 l / m² = 1 mm 
kerrospaksuus

OTA YHTEYTTÄ

PUH 042-19 50 00
info.se@bostik.com

Bostik Oy, Puh: 010 843 8800, www.bostik.fi

Vastuuvapauslauseke: Ilmoittamamme tekniset 
tiedot kuten myös ohjeet ja suositukset perustuvat 
kokeisiin ja kokemukseemme. Ne on tarkoitettu auttamaan käyttäjää löytämään 
sopivimman työtavan ja saamaan parhaan mahdollisen lopputuloksen. Koska 
käyttäjän työskentelyolosuhteet ovat valvontamme ulkopuolella, emme voi ottaa 
kantaaksemme vastuuta tuloksista, joita hän saa käyttäessään tuotetta.

OTA YHTEYTTÄ


