Laatoitustuotteet ja -ratkaisut

Saumaus

RUSTIC -SAUMAUSLAASTI 3–15 MM
Kaakelien, klinkkerien, luonnonkivien yms. saumausaine 3–15 mm leveille
saumoille sisä- ja ulkokäyttöön.

Ominaisuudet
Mira Rustic on karkearakeinen, veden- ja pakkasenkestävä sementtipohjainen,
elastinen saumauslaasti sekä seiniin että lattioihin, kun sauman leveys on 3-15 mm.
Mira Rustic -saumauslaastia on saatavilla neljä harmaan sävyä. Lopullisen kovuuden
saavutettuaan Mira Rustic -sauma-aine ei vaadi erityistä jälkihoitoa.

Käyttökohteet
Kaakelien, klinkkerien, mosaiikkien, luonnonkivien yms. saumaamiseen 3–15 mm
saumoille sekä sisä- että ulkotiloissa.

Käyttöohjeet
Esityöt
Ennen saumauksen aloittamista kiinnitysaineen tulee olla täysin kuivunut ja saumoista tulee olla poistettu ylimääräinen kiinnitysaine sekä muut tartuntaa heikentävät tekijät.
Lasittamattomat, mattalasitteiset ja pintakuvioidut laatat sekä luonnonkivet
suojataan ennen saumausta materiaaleihin soveltuvalla aineella. Suositeltava tuote
luonnonkiville on Mira 7130.
Lattialämmitys on kytkettävä pois 3 vuorokautta ennen saumausta. Sen saa kytkeä
päälle 7 vuorokautta saumauksen jälkeen.

Saumaus
Mira Rusticin sekoitussuhde on 3 osaa laastijauhoa, 1 osa vettä.
Saumauslaasti sekoitetaan tasaiseksi massaksi parhaiten moottorikäyttöisellä
vispilällä. Laastin annetaan tasoittua noin 15 minuuttia, jonka jälkeen sekoitetaan
ja laasti on valmista käytettäväksi. Sekoitettu saumausaine on käyttökelpoista 6–8
tuntia, älä jatka vedellä.
Levitä saumauslaasti kahdesta suunnasta diagonaalisesti saumaan nähden
kumilastalla niin, että saumat täyttyvät kokonaan laastilla. Ylimääräinen sauma-aine
puhdistetaan kostealla saumasienellä välittömästi sen jälkeen kun laattojen saumaus on suoritettu. Pidä saumasieni koko ajan puhtaana. Muotoile ja tasaa saumat
15–30 minuuttia sauman levityksen jälkeen. Pese työvälineet vedellä välittömästi
käytön jälkeen.

Jälkikostutus!
Laasti on aluksi pehmeää, vasta jälkikostutuksilla saavutetaan kova pinta. Ensimmäinen kostutus tehdään heti saumauksen jälkeen joko sumuttamalla tai kevyesti
suihkuttamalla. Maksimikovuus saumalle saavutetaan, kun laasti pidetään kosteana
1–2 vuorokautta. Tämä edellyttää noin 2–3 jälkikostutusta olosuhteista riippuen.

Käyttöönotto
Puhdista pinta hienosta sauma-ainepölystä tarvittaessa Mira 7120 pesuaineella
aikaisintaan 2 vuorokauden kuluttua saumauksesta. Mira Rustic saumauslaastilla
saumatut kohdat voidaan ottaa käyttöön vallitsevista olosuhteista, lämpötilasta ja
väristä riippuen 2–7 vuorokauden kuluttua.

Jälkihoito
Vanhoihin saumoihin kertyneet epäpuhtaudet kuten kalkki, ruoste tai muu lika
poistetaan Mira 7120 pesuaineella. Katso tuotteen Mira 7120 ohje.

Menekki
Katso taulukko sivuilta 65 tai 68 (Mira Mastic & Mira Supercolor).

Pakkauskoko
15 kg muovivahvisteinen säkki.

Teknistä tietoa
Työskentelylämpötila: +6 ºC–20 ºC.
Lämpökestävyys: –30 ºC – +120 °C kovettumisen jälkeen.
Saumaus: Sauman muotoilu ja puhdistus aloitetaan 15–30 minuutin kuivumisen
jälkeen.
Käyttöönotto: 1–7 vrk:n kuluttua.
Säilytys ja varastointi: Avaamattomassa pakkauksessa 1 vuosi valmistuspäivästä,
suojattava kosteudelta.
Käyttöturvallisuustiedote: www.kaakelikeskus.fi

Värit
115 helmi
120 harmaa
121 teräs
123 antrasiitti

