
 

© Kivira

Tuote 
Käyttövalmis
telyyn minera
 

Käyttö 
Pohjusteena 
 

Koostumus
Orgaaniset s
 

Ominaisuu
Hieno dispers
kyky vähenee
en, mineraali
höyryn läpäis
 

Tekniset tie
Olomuoto:  
Väri:  
Kiintoainepito
Tiheys:  
PH-arvo:  
EU:n raja-arv
Valmistus arv
Menekki [m²]
Riittoisuus:  
 

Pakkaus 
Muoviämpäri
 

Varastointi
Suljetussa äm
 

Laadunvar
Säännöllinen
hyväksytty ja
sertifioitu ym
 

Varoitusme
Ei edellytä tu
 

Kemikaalila
S-lausekkeet
 
 
 
 
 

Alusta  
Sopivia alust
ovat kiinteitä,
poistettava tä
täysin sitoutu
sen vahvuud
mät. 
Alustan koste
musta läpilyö
SperrGrund -
enintään 5 %

                    

a Oy         

  
 
 
 
 

, kvartsitäytte
aalisille pohjille

pintalaasteille

s 
ideaineet, kva

udet 
sio, löysä, käy
e osaksi huok
isten rakennus
sy ei häiriinny 

edot 
neste
vaale

oisuus:  noin 
noin 
noin 

vo:  A c (W
vo:  < 40 
]:  noin 

noin 

i, sisältö 25 kg

i 
mpärissä, viile

mistus 
n laadunvalvon
a sertifioitu, ma
päristöjohtam

erkki:
  

unnistemerkint

ain mukaine
t:  S 2: Säil

S 24/25: 
S 26: Ro
S 37/39: 
S 46: Jos

toja ovat imevä
, kantavia, puh
äysin, hyvin sä
unutta ja riittäv
esta ja sääolo

euskuormitust
önteihin ja on v
-Sulkupohjuste

%:lla vettä. 

                     

                

            

inen, Akrylaat
e, ennen pinn

e, kuten Silika

artsihiekka, Sil

yttövalmis, liuo
koisuuden väh
saineiden (alu
sen myötä. 

e 
ea, kuultava (t
59 % 
1,65 kg/dm³ 
8 
Wb); 75 g/l (20
g/l VOC 
0,2 – 0,4 kg/m
120 - 60 m² / 

g  

eässä, muttei a

nta- ja tarkastu
aailmanlaajuis
isjärjestelmä, 

 

tää 

en luokitus 
ytettävä lasten
varottava kem

oiskeet silmistä
Käytettävä so

s ainetta on n

ät, mineraalise
htaita ja kuivu
ään kuluttama
vän kuivunutta
osuhteista, kui

ta ei saa olla. 
vaarana synty
eella. Älä seko

          Teknine

                 

UniPrim

tipohjainen, sä
oitusta, tasaam

atti-, Siliconha

liconia sisältäv

otinaineeton n
etessä. Kun tu

ustojen) kautta

oimitettavissa

007); 40 g/l (2

m² (riippuu alus
25 kg:n ämpä

alle + 5 °C:n lä

us ja kaikkien 
sen nomin DIN
maailmanlaaj

n ulottumattom
mikaalin joutum
ä huuhdeltava
opivia suojakä
ielty, hakeudu

et laastit ja mu
neita. Irtonais

at rappaukset o
a. Rappausjärj
tenkin vähintä

Ne pinnat, joit
yä laikkuja (kip
oita mitään mu

en tuotekortti 0

 
 www.kivira

mer Ylei

ävytettävä ja p
maan pohjan 

artsi-, Keinoha

viä lisäaineita

neste, pohjaa v
uotetta sivellä

a siten, että sit

a myös sävytet

2010)  

stasta) 
äri 

ämpötilassa. V

raaka-aineide
N EN ISO 900
juisen normin 

missa 
mista silmiin ja

a välittömästi r
äsineitä, suoja
uttava heti lääk

uut kalkki- ja/t
set osat, ontot 
on piikattava j
jestelmän kuiv
ään 14 päivää

ta ei käsitellä, 
psilevyt, nikotii
uita aineita. T

07/12            

a.f i

ispohju

peittävä pohju
imua ja paran

arsi- ja Mosaik

, täyteaineita, 

vahvistava ja s
ään ensin, side
toutumisprose

ttynä) 

Varastointiaika

en tiukka vasta
1 mukainen la
DIN EN ISO 1

a iholle 
runsaalla vede
laseja ja kasv
kärin hoitoon j

ai sementtipo
kohdat ja van
a vaihdettava

vumisaika enn
ä (rappaus) tai 

on suojattava
ini jne.), tarvita
arvittaessa vo

      

         

uste 

uste ulos ja sis
ntamaan tarttu

klaasteille. 

vettä, pigmen

sitova, tasaa a
eaineen ja ved
essi voi tapahtu

a korkeintaan 

aanottotarkast
aatujärjestelmä
14001 mukais

ellä ja mentävä
ojen suojainta
a näytettävä t

hjaiset rakenn
nhat, kantamat
. Aluslaastin o

nen pohjustusk
3 päivää ohue

a teippaamalla
aan mahdollis
oidaan tehdä ta

                 

sälle. Pinnoitu
uvuutta. 

nttejä. 

alustan imua. 
den poisto väh
tua ihanteellise

12 kuukautta

tus. Yrityksellä
ä sekä TÜV-h

sesti. 

ä lääkäriin 
a. 
tämä pakkaus

nusaineet sillo
ttomat maalike
on oltava kove
käsittelyä riipp
et eristysrapp

a. Jos alustalla
sesti esikäsitte
asainen ohen

sivu 1/2 

ksen esikäsit-

Laastin imu-
henee imevi-
esti. Vesi-

. 

ä on TÜV-
yväksytty ja 

s tai etiketti. 

in, kun ne 
errokset on 
ettunutta, 
puu rappauk-
ausjärjestel-

a on taipu-
ely  
nus  



                                              Tekninen tuotekortti UniPrimer  
 

 
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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Työstö 
Sekoita ennen työstöä perusteellisesti (hitaasti sekoittavalla sekoituskoneella).Levitä Yleispohjustetta puhdistetulle alus-
talle sivelemällä tai telalla kauttaaltaan ja tasaisesti. Alusta on esikäsiteltävä Yleispohjusteella 24 tuntia ennen pintarap-
pausta. Älä työstä suorassa auringonsäteilyssä, sateessa tai tuulessa tai suojaa julkisivu kunnolla (telineverkko). 
 

Ohjeita 
Korkea ilman kosteus ja matalat lämpötilat voivat pidentää kuivumisaikaa huomattavasti. Suojaa huolellisesti ei käsiteltä-
vät pinnat kuten, lasi, keramiikka, klinkkeri, luonnonkivi, lakka ja metalli. Huuhtele roiskeet heti runsaalla vedellä.  
Älä odota kovettumista. Puhdista työkalut heti käytön jälkeen vedellä. 
Tilaa värimuutosten välttämiseksi Yleispohjustetta koko kohdetta varten yhdessä erässä. Ota käytettäessä lämmöneris-
tys-yhdistelmäjärjestelmille tai lämmöneristysrappauksille huomioon valoisuus-asteet (HBW; ei alle 20). Mineraalisten 
pintalaastien pohjustukseen tulisi käyttää Jalolaastipohjustetta DG 27. 
Tarkista tuotteen oikeellisuus ja värisävy ennen käyttöä. 
Älä anna joutua maaperään, vesistöön tai viemäriin. Pohjustetta työstettäessä ja sen kuivuessa seinän- ja ulkoilman 
lämpötila saa olla alhaisimmillaan + 5 °C ja korkeintaan 30 °C. Normeja DIN V 18550 ja DIN 18350 (VOB, osa C; Saksa) 
on noudatettava. Samoin erityismääräyksiä ”Yleiset rakennusvalvonnalliset luvat”. 
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