
k i i n n i t ys - j a s au m a l a a s t i t
TUOTE

Kiilto
Saneerauslaasti

Kiilto
Superfix

Kiilto
Lattialaattalaasti

Kiilto Kerapid 
Pikasaneeraus- 
laasti

Kiilto 
Fixbinder

Kiilto
Saumalaasti

Kiilto Klinkkeri-
saumalaasti

Kiilto 
Saniteettisilikoni

KÄYTTÖALA RIITTOISUUS KUIVUMINEN

Kaakelin, klinkkerin ja kiven kiinnittämiseen  
tiiviille ja huokoisille pinnoille sisällä ja
ulkona sekä Kiillon siveltävillä vedeneristeillä
tai Kiilto Kosteussululla käsitellyille pinnoille.

Kevyttäytteinen, vaalea, valumaton ja riittoisa
saneerauslaasti keraamisten laattojen sekä marmorin 
kiinnittämiseen tiiviille ja huokoisille pinnoille  
sisällä ja ulkona sekä Kiilto vedeneristeillä tai  
Kiilto Kosteussululla käsitellyille pinnoille.

Notkea kiinnityslaasti erityisesti isojen keraamisten 
laattojen ja kivien kiinnittämiseen lattioihin sisällä ja 
ulkona. Soveltuu sekä huokoisille että tiiviille pinnoille. 
Laastilla voidaan myös tehdä pienialaisia alustan 
oikaisuja 15 mm:n kerrosvahvuuteen asti.

Valumaton, erittäin nopeasti lujittuva laasti 
kaakelin, klinkkerin ja kiven kiinnittämiseen 
tiiviille ja huokoisille pinnoille sisällä ja ulkona 
sekä Kiillon siveltävillä vedeneristeillä tai 
Kiilto Kosteussululla käsitellyille pinnoille.

Sementtisideaineisten kiinnityslaastien lisäaine 
joustavuuden ja tartunnan parantamiseen sekä 
sisällä että ulkona.
Yhteensopivat laastit mainittu etiketissä.
Erityisesti lasimosaiikkikiinnitykset.

Sementtiperustainen värillinen laasti kaakeli- 
ja klinkkerilaattojen saumaukseen seiniin ja  
lattioihin sisä- ja ulkotiloissa. 
Vettähylkivä. Sauman leveys 2-6 mm. 

Sementtiperustainen värillinen laasti  
klinkkerilaattojen ja kiven saumaukseen  
sekä sisä- että ulkotiloissa. 
Sauman leveys 3-12 mm.

Yksikomponenttinen neutraali silikonimassa 
liikuntasaumoihin ja tiivistyksiin 
sisä- ja ulkotiloissa. 
Värit vastaavat Kiilto Saumalaastin värejä. 
Ei akvaarioihin.

~2 kg/m2

~3 kg/m2

~4 kg/m2

~1,5 kg/m2

~2 kg/m2

~2,5 kg/m2

~3-3,5 kg/m2

~4-4,5 kg/m2

~2 kg/m2 

~3 kg/m2

~4 kg/m2

1 astia/säkki

0,5-1,5 kg/m2 sauman ja
laatan koosta riippuen

0,5-2 kg/m2 sauman ja
laatan koosta riippuen

5 x 5 mm:n saumaa 
n. 12 m/patruuna

Saumattavissa:
Huokoinen alusta 1 vrk
Tiivis alusta 2 vrk

Saumattavissa:
Huokoinen tai tiivis alusta
seinäkaakelit 12 h
lattiaklinkkerit 1 vrk

Saumattavissa:
Huokoinen alusta 5 h
Tiivis alusta 1 vrk    

Saumattavissa:
Huokoinen alusta 2 h
Tiivis alusta 5 h

Hidastaa laastin  
kuivumista. 
Katso tuote-esite.

Käyttöön otettavissa:
1 vrk saumauksesta

Käyttöön otettavissa:
1 vrk saumauksesta

Nahoittumisaika 5-10 min 
(+20 °C, RH 50 %). 
Kovettumisnopeus riippuu 
ilman kosteudesta 
(n. 2 mm/vrk). 



1. Alustan soveltuvuus on tarkistettava ennen laatoitustyötä. 
Laatoitus aloitetaan seinäpinnalta. Toiseksi alimman laattarivin 
kohdalle asennetaan esim. vesivaá an avulla ns. alaohjauspuu. 
Laattajako mitataan niin, että reunapalat ovat yhtä leveät.

2. Kiinnityslaasti levitetään lastan sileällä puolella seinään, jonka 
jälkeen laastikerros kammataan auki. Levitä laastia vain sellaiselle 
alueelle, jonka ehdit n. 15 minuutissa laatoittaa. Laatat kiinnitetään 
laastiin voimakkaasti painaen. Pienellä sivuttaissiirrolla saadaan 
laastikamman jälki kaatumaan ja mahdollisimman hyvä tartunta.

3. Mahdolliset läpiviennit on hyvä mitata, leikata ja kiinnittää 
erikseen. Tällöin ei laastin avoin aika ylity. Läpivientien teossa 
voidaan käyttää erilaisia timanttiteriä tai laattasahaa.

Märkätilan laatoitus- ja saumausohjeet

1. Kuivien tilojen lattioiden laatoituksessa pyritään 100 %:n  
tartuntaan. Suositeltavin kiinnityslaastimme suurille lattia-
klinkkereille on Kiilto Lattialaattalaasti. Laasti levitetään esim. 
puolipyöreällä lastalla, jossa hampaan syvyys on 10 mm.

2. Lattialaattalaasti on olomuodoltaan notkeaa, jolloin laatan 
ja alustan väliin saadaan helposti täydellinen tartuntapinta.

3. Tartuntapinnan riittävyys voidaan tarkistaa nostamalla laat-
ta laastikerroksesta ylös, jolloin nähdään kuinka hyvin laastin 
hammaskuvio on kaatunut.
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Kuivan tilan lattian laatoitus

4. Seinälaattojen saumaus voidaan tehdä kiinnityslaastista riippu-
en 1-3 vrk kuluttua. Saumalaasti levitetään kumilastalla 45 asteen 
kulmassa voimakkaasti painaen niin, että saumat täyttyvät. Ylimää-
räinen saumalaasti pestään laattojen pinnalta n. 15-30 min. kuluttua. 
Sauman pintaa voidaan muotoilla esim. paksulla sähköjohdolla ja lo-
pullinen pinnan puhdistus tehdään puhtaalla kankaalla tai trasselilla.

5. Lattian laatoitus tehdään samalla tavalla kuin seinäpinnoilla.  
Laatoituksen aloituslinjassa voidaan huomioida lattiakaivon si-
jainti. Lattialla käytetään yleensä pienempää laastihampaan 
kokoa, koska laatat ovat pienempiä kuin seinillä. Laastin ja laa-
tan välisen tartunnan tulee olla 100 %.

6. Seinälaattojen alin rivi kiinnitetään lattian laatoituksen jäl-
keen. Alimmaisen rivin kiinnityksessä voidaan jokainen laatta 
kiinnittää yksitellen, jolloin laasti levitetään laatan taustaan.

7. Lattian saumauksessa on oltava huolellinen. Ylimääräinen 
pesuvesi voi tehdä saumoista kirjavia. Lattian puhtaanapidon 
kannalta tulee saumojen olla mahdollisimman täynnä.

8. Kaikki nurkat ja saumat, joihin voi tulla liikettä, saumataan 
Kiilto Saniteettisilikonilla. Silikonin levityksessä voidaan käyt-
tää apuna maalarinteippiä tasaisen sauman aikaansaamiseksi.

9. Myös läpivientien osal - 
ta saumaus tehdään Kiilto 
Saniteettisilikonilla.

Märkätilojen vedeneristyksestä 
lisätietoja Kerafiber-vedeneris-
tysoppaasta.


