
TUO´TEKUVAUS
Kevyt käsitasoite, joka kutistuu mahdollisimman vähän ja jolla on hyvät täyttöominaisuudet. Kestää jopa 6 mm paksuuden mur-
tumatta, mikä säästää aikaa, koska käsittelykerroksia tarvitaan vähemmän. Tasoitteen väri on sovitettu kipsilevyihin, joka mini-
moi lopullisen maalatun pinnan sävyeroriskin. Luo hyvän pohjan jatkokäsittelylle (tapetille tai maalille).

KÄTTÖALUE
Sopii sekä kokotasoitukseen että saumatasoitukseen. Sopivia alustoja ovat levymateriaalit, kipsi, betoni ja kevytbetoni. Kipsile-
vyjen saumatasoituksessa pitää käyttää saumanauhaa. Tarkoitettu kuiviin sisätiloihin. 

TYÖOHJE
Esikäsittely: Pintojen on oltava puhtaita, kuivia ja hyvin kiinnittyneitä. Levittäminen: Light Premium levitetään teräslastalla. Kipsi-
levyjen saumauksessa saumanauhat asetetaan suoraan tasoitteeseen. Tasoitetut pinnat hiotaan sopivalla hiomapaperilla, ja pöly 
poistetaan ennen viimeistelyä. 

TYÖSUOJELU
Tuotteen sisältöä ei voimassa olevan lainsäädännön perusteella ole luokiteltu terveys- tai palovaaralliseksi. Täyteaine voi aiheuttaa 
silmä-ärsytystä, jonka takia tulee käyttää suojalaseja. Katso lisätietoja käyttöturvallisuustiedotteesta.

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
Light Premium



TEKNISIÄ TIETOJA
Ominaisuudet ennen käsit-
telyä

Väri  Vaaleanharmaa

Täyteaine  Valkoinen dolomiittimarmori 
ja kevyt täyteaine

Raekoko  0 - 0,15 mm

Sidosaine  Polymeeridispersio, sellu-
loosajohdannainen

Ohentaminen  Vesi, ei tavallisesti ohenneta

Varastointi  Viileä mutta jäätymätön

Varastointiaika  12 kuukautta avatussa 
säkissä

Syttyvyys  Eli levitä eikä ylläpidä pa-
lamista

Puhdistus  Työvälineet puhdistetaan 
vedellä

Tiheys  1,2 kg/l

Kuivumisaika  N. 7-9 tuntia riippuen lämpö-
tilasta, ilman kosteudesta 
ja kerroksen paksuudesta. 
Läpikuiva n. 1 vuorokauden 
kuluttua

Kerrospaksuus  Enint. 6 mm

Materiaalimenekki  N. 0,3 l/m2 kipsilevy-
jen saumatasoituksessa 
kahteen kertaan N. 1 l/m2 
täytetasoituksessa jokai-
sta kerrospaksuuden mm:ä 
kohden

Työskentelylämpötila  Voidaan käyttää +5 - +30, 
ihanteellinen lämpötila 18-20

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


