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Baumit MosaikTop 

 
 
 
 

Tuote  
Käyttövalmis, orgaanisesti sitoutuva pintalaasti. 
 

Koostumus  
Keinohartsi pohjaisia sideaineita, värjättyä kvartsihiekkaa, lisäaineet, vesi. 
 

Ominaisuudet  
Vettä hylkivä, säänkestävä, vesihöyryä läpäisevä ja pestävä, mekaanista kulutusta kestävä, helposti työstet-
tävä. 
 

Käyttö  
Vettä hylkivä, erityisen hyvin säänkestävä, värikäs kivilaasti ulos, erityisesti sokkelin alueelle. 
 

Tekniset tiedot 
Raekoko:   noin 2 mm 
Kuiva-ainepitoisuus:  noin 80 % 
Täyteaine:   värjättyä kvarstsihiekkaa 
µ-arvo:  noin 110 - 140 
pH-arvo:  noin 8,5 
Sd-arvo:  noin 0,22 - 0,28 m (2 mm kerroksella) 
w-arvo:  < 0,15 kg/m²h0,5 

VOC- arvo:  < 40 g/l VOC  
EU-Raja-arvo:  40 g/l 
Menekki:  noin 5,5 kg/m² 
Lämmönjohtavuus: noin 0,7 W / (mK) 
Paloluokka:  B, s1, d0 DIN EN 15824 mukaan 
Värit:  katso Baumitin värimallistoa 
 

Kemikaalilain mukainen luokitus 
Tarkan, kemikaalilain mukaisen luokituksen saat käyttöturvallisuustiedotteesta (Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetuksen (EY) N:o 1907/2006 artikkelista 31 ja liitteestä II, 18.12.2006) kotisivulta 
www.baumit.com tai pyydä käyttöturvallisuustiedote Kivira Oy:ltä. 
 

Varastointi  
Voidaan varastoida kuivassa, viileässä, pakkaselta suojattuna, suljettuna vähintään 12 kuukautta. 
 

Laadunvarmistus 
Tehtaan laboratorion oma valvonta. 
 

Pakkaus Ämpäri: 25 kg 
 

Alusta  
Rappauspinnan tarkastamisen tulee tapahtua normin ÖNORM B 2230 ja B 3346 mukaan. Alustan on oltava 
puhdas, kuiva, jäätön, pölytön, ei vettä hylkivä, kantava, eikä siinä saa olla vuotoja eikä irtonaisia osia. 
Ympäristönvalvontajärjestelmä kansainvälinen standardi DIN EN ISO 14001. 
 

Soveltuu: 
• kalkki/sementti - ja sementtirappaukset hierrettyinä 
• betoni ja muut mineraaliset alustat 
 

Soveltuu erityisen hyvin: 
eristysrappausjärjestelmissä sokkeli alueella (noudata valoisuuskanavia) 
 

Ei sovellu: 
• puhtaasti kalkkirappauksille 
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• lämpörappauksille 
 

 
 
 
Ohjeita alustan esikäsittelystä 
Alustan esikäsittely: 
• Pohjusta liituuntuneet tai hiukan hiotut pinnat esim. Baumit Syväpohjusteella,  

kuivumisaika: (vähintään 12 tuntia) 
• Poista sintraumat mekaanisesti 
• Poista muottiöljyjäämät betonista kuumalla höyryllä tai erityisillä, kaupallisesti yleisillä  

muottiöljynpoistajilla 
• Puhdista likaantuneet pinnat 
• Käsittele leväiset alustat erikoisaineella (esim. Baumit Saneerauspesulla) 
• Poista huonosti tarttuvat, sään kuluttamat maalit mekaanisesti 
• Päällystä vioittuneet tai halkeilleet mineraaliset pinnat tasoitusmassalla (esim. Baumit Liima-

laastilla/-tasoitteella) ja lujita tarvittaessa Baumit rappausverkolla. 
Kaikki alustat on käsiteltävä Baumit UniPrimer pohjusteella ennen pinnoitusta.  
(Kuivumisaika: vähintään 24 tuntia) 
 

Työstö   
Sekoita MosaikTop-laasti perusteellisesti hitaasti sekoittavalla sekoituskoneella. Levitä Baumit MosaikTop -
laasti ruostumattomalla teräsliipalla noin 1,5-kertaisella raekoolla ja vielä märkänä hierrä/tasoita aukottomasti 
aina samaan suuntaan. Älä sekoita/lisää laastiin muita aineita. Työstä tasaisesti ja ilman keskeytystä. 
 

Kerrosrakenne 
1 x Baumit UniPrimer-pohjuste tai Baumit GranoporColor -maali (täysin peittävä!) 
1 x Baumit MosaikTop -laasti 
 

Värisävymuutoksia voi tulla, jos käytetyt värihiekat ovat epätasaisia ja jos käytetään eri eriä. Suosittelemme 
käyttämään vain yhtä erää ja sekoittamaan yksittäiset erät ennen käyttöä. 
Jotta voitaisiin taata täydellinen väriloisto, suosittelemme käyttämään seuraavia värinumeroita yhdellä esisi-
velyllä Baumit GranoporColor -maalilla, jossa on sama värisävy. 
 

Ohjeita ja yleistä 
Ilman-, aineen- ja alustan peruslämpötilojen on oltava työstön ja sitoutumisen aikana ≥ +5°C. 
Suojaa julkisivu suoralta auringonsäteilyltä, sateelta tai voimakkaalta tuulelta (esim. telineverkolla). Juuri 
levitetyn Baumit MosaikTop -laastin maitoinen väri häviää kuivuessaan pois. 
Korkea ilmankosteus ja/tai matalat lämpötilat (esim. myöhäissyksy) voivat pidentää kuivumisaikaa huomatta-
vasti. Kosteuden vaikutuksesta "maitoisuus" voi kuivumisen jälkeen lyhytaikaisesti myös ilmetä myöhemmin. 
Alustan kosteuskuormitukset on estettävä (tukimuurit, aidat, räystäsalueet jne.) Baumit MosaikTop -laasti ei 
sovellu vaakasuorien pintojen pinnoitukseen. 
 

Turvallisuusmääräykset 
Silmät, iho ja päällystyspintojen ympäristö, erityisesti lasi, keramiikka, klinkkeri, luonnonkivi, lakka ja metalli 
on suojattava. Huuhtele roiskeet tarvittaessa runsaalla vedellä. Älä odota kuivumista ja kovettumista. 
Pese työvälineet ja laitteet heti käytön jälkeen perusteellisesti vedellä. Jätekoodi 17 09 04. 
 
 
Tekninen tuotekortti:  Baumit MosaikTop 05/14   
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Tuotteiden ostajille ja käyttäjille antamamme käyttötekniset suositukset perustuvat kokemuksiimme, ja ne vastaavat nykyistä tieteen ja käytännön tietämys-
tä. Ne eivät ole sitovia, eivätkä ne luo sopimusoikeudellista suhdetta, eivätkä kauppasopimuksen sivuvelvoitteita. Ne eivät vapauta ostajaa tarkistamasta 
itse tuotteidemme soveltuvuutta aikomaansa käyttötarkoitukseen. Rakennustekniikan yleisiä sääntöjä on noudatettava. Pidätämme itsellämme oikeuden 
teknistä kehitystä vastaaviin muutoksiin ja parannuksiin tuotteessa tai sen käytössä. Näiden teknisten tietojen julkaiseminen kumoaa aiemmat versiot. 
Ajankohtaisin tieto on internet-sivuillamme. 
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