
  

 

| SCHÖNOX
®
 TSD  

 
Tuoteseloste 

 

 

28.1.2015 

3727 

SCHÖNOX
®
 TSD on puhtaasta kumirakeesta valmistettu halkeamat silloittava, eristävä ja askelääntä vaimentava    

3 mm paksu matto. Soveltuu SCHÖNOX kiinnitysaineilla kiinnitettävien keraamisten lattialaattojen alle. SCHÖNOX 

TSD on tarkoitettu käytettäväksi sisätiloissa uudis- ja saneerauskohteissa.   

 

Tuoteominaisuudet 

 Askeläänten vaimennuskyky 16 dB 

(riippuvainen alustarakenteesta) 

 Helppokäyttöinen 

 Matala rakennekorkeus 

 Sietää suuria kuormituksia 

 Halkeamat silloittava 

 Vapaa jännityksistä 

 Vedenkestävä 

 

Käyttöalue 

SCHÖNOX® TSD:tä käytetään  keraamisten-

, klinkkeri-, luonnonkivi- ja kiviaineslaattojen 

alla vaimentamaan askelääniä. 

 

Alusta 

 Betoni 

 Sementtitasoitteet 

 Kipsitasoitteet 

 Vanhat keraamiset päällysteet (edellä 

mainituille alustoille asennetut) 

 Kivi- ja luonnonkivialustat (edellä 

mainituille alustoille asennetut) 

 

Alustan vaatimukset 

 Riittävä lujuus, kantokyky ja 

liikkumattomuus.  

 Suhteellinen kosteus mitataan 

porareikämenetelmä- tai näytepala 

mittauksella noudattaen BePo oppaan 

ohjeita (Betonirakenteiden päällystämisen 

ohjeet 2007). 

 Suhteellinen kosteus RH alle 

päällystemateriaalin edellyttämän tason jos 

sellainen on asetettu. Muussa tapauksessa 

alustan suhteellinen kosteus tulee olla alle 

85% RH arvostelusyvyydessä A ja 

pintamittauksessa alle 75% RH. 

Kipsitasoitealustoilla suhteellinen kosteus 

tulee olla alle 65% RH 

arvostelusyvyydessä A ja 

pintamittauksessa alle 55% RH.  

 Vapaa pölystä, liasta, öljystä, rasvasta ja 

irtonaisista kerroksista. 

 Irtonaiset kerrokset, sementtiliima ja muut 

pinnan epäpuhtaudet tulee poistaa 

mekaanisesti. 

 Täytä reiät, kolot ja suuret epätasaisuudet 

sopivalla SCHÖNOX täyttötasoitteella . 

 Imuroi alusta huolellisesti 

 Erikseen mainitut alustat tulee pohjustaa. 

 

Pohjustus 

Pohjustaminen on tarpeen alustan imukyvyn 

pienentämiseksi, pölyn sitomiseksi ja 

tartunnan parantamiseksi 

Pohjustamiseen käytetään SCHÖNOX® KH  

pohjustetta seuraavin tavoin: 

 Runsaasti imevät alustat pohjustetaan 1 

osa pohjustetta ja 5 osaa vettä 

sekoituksella (1:5). 

 Vähemmän imevät alustat pohjustetaan 1 

osa pohjustetta ja 3 osaa vettä 

sekoituksella (1:3).   

 Kosteusherkät alustat pohjustetaan 

SCHÖNOX® KH 1 osa pohjustetta ja 1 osa 

vettä sekoituksella (1:1) ja annetaan 

kuivua 24 tuntia. 

 Imemättömät alustat pohjustetaan 

SCHÖNOX® SHP pohjusteella 

laimentamattomana. 

 

Pohjusteen levitys alustaan tehdään 

harjaamalla, jotta pohjuste saadaan 

työstettyä alustaan riittävästi. Vältä 

lätäköiden syntymistä.  

 

Tutustu ensin em. Mainittujen tuotteiden 

käyttöohjeisiin ja noudata niitä. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tekniset tiedot 

 Koostumus 

Erikoiskumi 

 Väri 

   Musta 

 Paino 

n. 2,3 kg/m2 

 Paksuus 

3 mm 

 Leveys 

1,25 m 

 Pituus 

5 m 

 Askeläänenvaimennus 

16 dB, riippuen alustasta ja rakenteesta 

Maks. puristuspaine 5,0 kN (10 cm2) 

 Lämpötilankesto 

-30° C - +80°C 

 

Kaikki arvot ovat noin arvoja ja riippuvat 

Ympäristöolosuhteiden vaihtelusta. 
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Käyttöohjeet 

 Parhaat työskentelyominaisuudet 

saavutetaan, kun alustan ja ilman 

lämpötila on välillä +10° C - +20° C 

 Asennuksen ja kuivumisen ajan alustan, 

laastin ja laattojen lämpötila tulee olla 

vähintään +10° C. 

 Ei sovellu käytettäväksi alle +5° C 

lämpötiloissa. 

 Lattialämmitys tulee kytkeä pois päältä 

vähintään 1 vrk. ennen laatoitustyötä. 

Lämmön saa kytkeä päälle aikaisintaan 7 

vrk:n kuluttua laatoituksesta. Lämpöä 

lisätään vähitellen n. 5 °C/vrk, kunnes 

käyttölämpötila on saavutettu. 

 Alusta on esikäsiteltävä vaatimusten 

mukaisesti ja pohjustettava tarpeen 

mukaan. 

 SCHÖNOX® TSD mattoa käytettäessä on 

ensin asennettava irrotuskaista kaikkiin 

kiinteisiin rakenteisiin kuten seinät, 

pylväät/pilarit, putket jne. Muuten 

askeläänet voivat siirtyä laastin välityksellä 

niihin. 

 Suurin sallittu kentän koko on 40 m2 ja 

suurin sivun mitta 8 m. Suuremmat kentät 

tai pidemmät sivun mitat tulee katkaista 

pehmennyssaumoin. 

 Leikkaa tarvittavan mittaiset kappaleet 

matosta valmiiksi. Käytä leikkauksessa 

apuna suoran leikkauslinjan 

mahdollistavaa apuvälinettä esim. 

vesivaakaa tai mattolinjaria. 

 Matto kiinnitetään pohjustettuun alustaan 

käyttäen seuraavia kiinnityslaasteja: 

SCHÖNOX® TT-S8, SCHÖNOX® TT- S8 

RAPID, SCHÖNOX® tai SCHÖNOX® SEK, 

Q 9 W. Pikakiinnityslaastien käyttämistä 

suositellaan. Levitä laasti 4 x 4 mm tai 6 x 

6 mm hammastetulla lastalla. 

 Asenna SCHÖNOX® TSD aina tuoreeseen 

laastiin. Tarkasta käytettävän 

kiinnityslaastin avoinaika ko. laastin 

tuotetiedoista. 

 Poista kaikki ilma maton alta ja paina se 

samalla kiinni laastiin siten, että laastissa 

oleva hammastus tasaantuu. Käytä vetävin 

liikkein jäykkää teräs- tai muovilastaa. 

 Mattovuodat asennetaan tiukasti reunat 

toisiaan vasten ja myös tiukasti vasten 

irrotuskaistoja. 

 Tarvittaessa saumakohdat ja jatkoskohdat 

voidaan varmistaa SCHÖNOX® HA 

vedeneristeellä tai Casco SuperFix 

tiivistysmassalla. 

  

 Laattojen kiinnittäminen voidaan aloittaa 

maton kiinnitykseen käytetyn 

kiinnityslaastin tuotetiedoissa ilmoitetun 

kuivumisajan täytyttyä. 

 Pienin mahdollinen laattojen koko on 10 x 

10 cm. Suurempien laattojen kuin 30 x 30 

cm, suositellaan laastin laittamista laattaan 

ja  SCHÖNOX® TSD mattoon . 

 Käytä laattojen kiinnittämiseen mattoon 

seuraavia kiinnityslaasteja: SCHÖNOX® 

TT-S8, SCHÖNOX® TT- S8 RAPID, 

SCHÖNOX® tai SCHÖNOX® SEK, Q 9 W. 

Pikakiinnityslaastien käyttämistä 

suositellaan. 

 Käytä laattojen saumaamiseen joustavaa 

saumauslaastia. SCHÖNOX® SU, CASCO 

DEKOR tai CASCO DEKOR PREMIUM. 

 Liikunta- / pehmennyssaumoihin 

suositellaan käyttämään CASCO 

AQUASEAL tiivistysmassaa. 

 

Annetut tiedot kovettumisesta, 

kuivumisajoista ja työajoista perustuvat 

olosuhteisiin +18° C ja 50% RH. Jos 

lämpötila tai ilmankosteus poikkeavat 

ilmoitetusta vaikuttavat ne annettuihin 

ohjearvoihin. 

 

Pakkaus 

 Rulla: 1,25 m x 5 m. Yhteensä 6,25 m2 

 

Varastointi 

 Viileä ja kuiva varasto 

 

Täydentävät tuotteet 

 SCHÖNOX® KH, SHP 

 SCHÖNOX® FIN, EF, PL Plus 

 SCHÖNOX® HA 

 SCHÖNOX®, SEK, TT-S8, TT-S8 RAPID, 

Q 9 W 

 SCHÖNOX® SU 

 CASCO DEKOR, CASCO DEKOR 

PREMIUM 

 CASCO AQUASEAL 
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Tiedot perustuvat laboratoriotutkimuksiin ja 

pitkään käytännön kokemukseen. Ohjeet 

ovat suuntaa-antavia ja ne on tarkoitettu 

auttamaan käyttäjää löytämään 

sopivimmat työmenetelmät. Koska 

käyttäjän tuotanto-olosuhteet eivät ole 

valvottavissamme, niin Oy Sika Finland Ab 

ei voi ottaa vastuuta työn lopputuloksesta, 

johon paikalliset olosuhteet vaikuttavat. 

Jokaisessa yksittäisessä tapauksessa 

suosittelemme ennakkokokeilua ja 

jatkuvaa valvontaa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

The SCHÖNOX management system is certified 

according to ISO 9001 and 14001 by DQS. 
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Oy Sika Finland Ab  

Koskelontie 23 C / PL 49 

02920 Espoo 

Puh. 09 511 431 

E-Mail: sukunimi.etunimi@fi.sika.com 
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