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epasit special building materials have so far proved to be very 
successful. However, as building and renovation work vary 
immensely, we recommend a test before you begin, with the 
products you intend to use. This will enable you to get to know 
them, their application, and the amounts required. With the 
edition of new epasit product leaflets, this issue (11/97) 
becomes invalid. 

 

Suolankeräyslaasti epasit lpf  WTA     1(2) 

 
Käyttökohteet : kosteuden ja suolojen vahingoittamille tiili- ja kivipinnoille sisä-  

ja ulkotiloissa . 

Ominaisuudet , jotka pitävät seinän kuivana ja vapaana suoloista :  

- korkea vesihöyryn läpäisykyky 

- estää kapillaarisen veden imeytymistä 

- erittäin huokoinen laasti . suolalla on riittävästi tilaa kiteytyä huokoisiin . 

 

Tuotteella on voimassa oleva WTA-sertifikaatti (2-9-04/D) 

laadunvalvontasopimuksineen ja se sisältää erittäin vähän kromaatteja 

(TGRS613/Giscode) 

 

Tekniset tiedot : 

Ominaisuudet   DIN EN 998-1/WTA 2-9-04/D 

vaatimukset 

mitatut 

arvot 

epasit lpf 
Tuore laasti :   
Konsistenssi 170 ± 5 mm 169 mm 

Ilmahuokoisuus >25 % 33 % 

Veden sitomiskyky >85 % 96,7 % 

Kovettunut laasti :   
Irtotilavuuspaino <1,400 kg/m³ 1,320 kg/m³ 

Puristuslujuus CS || (1.5-5.0 N/mm²) 3.9 N/mm² 

Mekaanisen kesto kerroin <3  2.8 

Vetolujuus >0.05 N/mm² 0.1 N/mm² 

Kapillaarinen veden imeytyminen 24 

tunnin jälkeen 

>0.3 kg/m² 0.6 kg/m² 

Veden tunkeutuminen <5 mm 2-3 mm 

Vesihöyryn läpäisykyky (µ arvo) <12 10 

Suolarasituskoe WTA 2-9.04/D OK 

Huokoisuus >40% 46% 

Levitys tasoiteruiskulla :   
Ilmahuokoisuus - 30% 

Irtotilavuuspaino (tuore laasti) - 1.380 kg/m³ 

Huokoisuus >40 % 42 % 
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Työohjeet :                     2(2) 

Vanhat laastit ja maalit poistetaan . Tiilen tai kiven saumat avarretaan 20 mm:n  

syvyydeltä . Vaurioituneet tiilet vaihdetaan . Pinta puhdistetaan teräsharjalla , 

kompressoidulla ilmalla tai tarvittaessa hiekkapuhalluksella tai vastaavalla (höyry- 

pesuria ei suositella) .  

Kunnostettuun pintaan laitetaan pohjalaasti epasit hb lastalla tai ruiskulla  

puolipeittävänä . Minimi käyttölämpötila + 5° C . Tuote sekoitetaan 4,5 litraan 

puhdasta vettä , sekoitusaika n. 3 minuuttia . Pohja- ja pintalaasti voidaan levittää 

asiamukaisella tasoiteruiskulla (P.F.T.G4) maksimi kerrospaksuus 20 mm/kerta . 

 

Menekki : 15 kg/m² /cm , minimi 2 cm . Tarvittaessa voidaan käyttää vahvike- 

kangasta seinän ja lattian välisessä saumassa ja nurkissa . Ruiskutettu laasti 

viimeistellään lastalla ja pinta jätetään karheaksi . Pinta on suojattava liian nopealta 

kuivumiselta (aurinko, tuuli jne.) . Ilman suhteellisen kosteuden tulisi olla < 65 % . 

Valmiin valkoisen laastipinnan voi jättää käsittelemättä tai maalata / pinnoittaa  

tuotteilla joissa on riittävä vesihöyryn läpäisevyys , ulkokäytössä maalin tulee olla 

likaa ja vettä hylkivää . 

 

Käyttöturvatietoa :  

Varottava aineen joutumista silmiin , iholle ja nieluun . Varastoitava paikassa mihin 

lapset eivät pääse aineeseen käsiksi . Aineen joutuessa silmiin , huuhtele runsaalla 

vedellä , jos ärsytys jatkuu , otettava yhteys lääkäriin . 

Käytä suojaavia vaateita käsi- ja silmäsuojia . 

Tyhjät pakkaukset kierrätykseen ja jätteet koodin 57703 mukaisesti . 

Varastointi : kuivassa ja viileässä paikassa 6 kk. 

Pakkaus : 30 kg 

 

Suomen Polyureapinnoitus Oy 
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