
 
KASIL OIKAISULAASTI 

 

Käyttökohteet:  

- Kiviaineisten seinien oikaisemiseen, Kasil tuotteiden alle. 

- Sisä- ja kosteisiin tiloihin, kellareihin, portaikoihin, autotalleihin jne. 

- Muuratuille, betonille ja mineraalialustoille. 

Ominaisuudet:  

- Rakenne hyvin sileää ja tuotetta on helppo työstää. 

- Sisä-ja ulkokäyttöön, säänkestävä ja pakkasenkestävä asennuksen jälkeen. 

Tekniset tiedot: 
 

- Laasti ryhmä: P II DIN 18550, GP CS II DIN EN 998-1 (hydrofiilinen) 
- Karkeus:                 = 0 - 1,5 mm 
- Käsittely:                ympäristön ja maanalainen lämpötila + 5 °C: sta + 30 °C: en 
- Veden tarve:          n 6 litraa  30 kg kuivaa jauhetta kohden  
- Kulutus                   n 22 kg kuivaa jauhetta neliömetriä kohden 1,5 cm rappaus paksuudella 
- Pakkaus:                30 kg säkki 

 
Käsittely: 
 
Pohjan tulee olla puhdas ja kiinteä (ei esim. löysää / irtoavaa rappausta).  
Ennen tasoitusta on pinta pohjustettava Kasil GD-Primerillä.  
Sileille pinnoille on syytä ennen pinnoitusta asentaa kynsirappaus Kasil Vesieristysrappauksella 
tartunnan varmistamiseksi.  
(VOB / C DIN 18350, kohta. 3 ja DIN V 18550) 
Laasti voidaan levittää käsin tai koneellisesti. Laastin notkeus määräytyy sen asennustavan 
mukaan. Käsirappauksen sekoitussuhde on 6 L vettä / 30 kg laastia. 
Laastia voidaan levittää kerrallaan 10–20 mm kerros. Jos kerroksia asennetaan päällekkäin, niin 
edellisen kerroksen pitää antaa kuivua noin vuorokauden ja tämän jälkeen pinta karhennetaan 
tarttuvuuden parantamiseksi. Lopullinen pinta hierretään sileäksi. 
Kuivumisaika on noin 1 vrk / mm rappaus. 
Jottei tuote kuivuisi liian nopeasti, pitäisi huomioida ettei tilassa ole kovaa vetoa, voimakasta 
auringonvaloa tai pakkasta. Tarvittaessa vaatii lisäkostutusta, etenkin vahvoilla kerroksilla. 
Oikea asennuslämpötila on + 5 °C - + 30 °C. 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
Tuottoisuus: 
 
Kun 30 kg kuivaa laastia sekoitetaan 6 litraa vettä, niin saadaan noin 20 litraa oikaisulaastia. 
 
Kulutus: 
 
Jos laastia laitetaan noin 1,5 cm paksuudelta 1 m² alueelle, niin kulutus on noin 22 kg kuivaa 
laastia. 
 
Varastointi: 
 
Asianmukaisesti kuivissa olosuhteissa. 
 
Pakkaus: 
 
30 kg säkki. 
 
Huom: 
Tämä tuote sisältää kalkkia ja sementtiä ja reagoi kosteuden pääsyyn emäksisesti. Siksi suojaa iho 
ja silmät, älä hengitä pölyä. Jos tapahtuu iho- tai silmäkontakti, huuhtele välittömästi runsaalla 
vedellä ja mene lääkäriin.   
 
 
 
 

 


