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Kasutuskohad

Hea täiteomadusega, eriti sileda pinna moodustav, 
tsemendi-ja polümeeripõhine põranda- tasandussegu, 
erinevatele aluspindadele. Sobib suurepäraselt tasandu-
seks üldkasutatavatele põrandakatetele ning looduskivi-,
keraamilistele plaatidele ja puitpõrandatele. Sobib kasu-
tamiseks koos elektri-ja vee põrandaküttesüsteemidega. 
Pumbaga pealekantav. Sisetingimustes.

Aluspind

Aluspind peab olema tugev, koormust kannatav, kuiv 
ja puhas (rasva-tolmu-mustuse ja õlivaba), et aluspind 
nakkuks paremini. Tsemendi-ja kipsipõhised aluspinnad 
tuleb parema nakke saavutamiseks eelnevalt lihvida või 
freesida ja tolmuimejaga hoolikalt puhastada. Juhul, kui 
aluspinnas ei olda kindlad, tuleb prooviks katta algul 
väike pind. Juhul, kui kaetav aluspind ei ole hea
(eelnevalt kirjeldatud) kvaliteediga, tuleb pind puhastada 
hoolikalt, eemaldades pehmed-ja halvasti kinni olevad 
kihid nt. liimijäägid, tasandusjäägid, vanad katted jne. 
Aluspinda soovitatakse harjaga pühkida, lihvida ja lõpuks 
tolmuimejaga hoolikalt puhastada. Ehitisel peab olema 
vettpidav katus uksed ja aknad suletavad. Enne 
tasandussegu kasutamist, tuleb aluspind kruntida 
vastavalt juhendile Lakka Põrandadispersiooniga. 
Imavatel pindadel nt.  poorsetel pindadel, tuleb kruntida 
kaks korda.

Kasutusjuhend

1. Sega 20kg Lakka PFS 1700 4,4-5,2 liitri külma puhta
veega. Vee kogus oleneb valu paksusest,ja tabeli
tingimusi arvestades.
2. Lisage pulber vette, samaaegselt segumiksriga segades,
kuni moodustub ühtlane, tükkideta vedel mass.
Valmissegu valage või pumbake aluspinnale.
Segu laiali ajamiseks kasutage pahtlilabidat,liipi või
segukammi. Soovitud kihi paksus valada ühe valuga.

· Kasutustemperatuur: +10…+22 oC
· Töötlemisaeg: 20-30 min*
· Käidav: 1-1,5 h* pärast
· Katmine: 24 h* pärast

*Mõõdetud +20C ja 55% õhuniiskuse juures.

Kuivamisaega ei saa lühendada nt. temperatuuri tõstmise 
või ruumi tuulutamisega. Liiga kiire kuivamine võib põhjusta-
da tasanduskihi pragunemist või mittekõvenemist. Juhul kui 
ruumis on normist kõrgem temperatuur ja madal suhteline 
õhuniiskus või kui päike paistab otse valule peale, tuleb 
põrand katta kaitsekilega, kohe kui tasandussegu on käidav.
Põrandakate tuleb paigaldada võimalikult varakult, põranda 
kuivamise ja kõvenemise järel, millega välditakse pinna 
“ülekuivamist”, pragunemist ja tasanduskihi lahti tulemist.

Juhul, kui põranda tasandusest on möödunud üle kahe 
päeva, töödeldakse tasanduspind järelhooldusvahendiga 
või kaetakse kilega peale viimast tasandusvalu.

Tehnilised andmed
Kulu 1,7 kg/m²/mm
Soovitav
kihi paksus

2 - 50 mm

Veekulu 5,2 l (valu paksus 0-10 mm)
(liiter/20 kg 4,8 l (valu paksus 10-20 mm)
kuivainet) 4,4 l (valu paksus 20-50 mm)
Sideaine Eritsemendisegu
Täiteaine Jahvatatud lubjakivi <0,5 mm
Lisaaine Töötlemist parandavad 

lisaained
Survetugevusklass C35
Tuleklass A1 (EN 13501-1)
Säilivusaeg 6kuud valmistuspäevast,

avamata pakend, kuivas,
maast kõrgemal.

Pakendi suurus 20kg ja 750kg

· Eriti hea valgumisvõime
· Tasane pind
· Imav
· Madala leelisusega (ph<11)
· M1 Kvaliteedi klass


