
TUOTETIETOESITE
SikaCeram® LatexGrout
SYNTEETTINEN KUMILATEKSI SEMENTTIPOHJAISTA SAUMALAASTIA VARTEN

TUOTEKUVAUS
SikaCeram® LatexGrout on synteettisen hartsin ja eri-
tyisten lisäaineiden vesiemulsio, jota käytetään veden
sijaan SikaCeram® -sarjan (SikaCeram® SmallGrout, Si-
kaCeram® LargeGrout, SikaCeram® CleanGrout) laas-
tia sekoitettaessa, mahdollistaen paremman tiiveyden
ja kestävyyden sekä pienentäen huokoisuutta ja nes-
teen imukykyä.

KÄYTTÖ
Keraamiset lattiat, joihin kohdistuu voimakasta jalan-
kulkuliikennettä

▪

Keraaminen päällyste, joka on kiinnitetty puuhun▪
Keraaminen päällyste asennettuna ulos tai uima-al-
taaseen

▪

Lattiat, joille tehdään säännöllinen ja perusteellinen
pesu, kuten kylpyhuoneet

▪

Suihkut kuntosaleissa, urheilukeskuksissa jne.▪

LUONTEENOMAISTA / EDUT
Parantaa tartuntaa laattoihin▪
Parantaa pinnan kovuutta▪
Parantaa joustavuutta▪
Parantaa mekaanista lujuutta▪
Vähentää nesteiden imeytymistä▪

TUOTETIETO
Kemiallinen pohja Synteettinen kumilateksi

Pakkaus 1 kg pullo (0.926 L) - 5 kg kannu (4.63 L)

Olomuoto / Väri Neste, valkoinen emulsio

Käyttöikä 12 kk valmistuksesta

Varastointiolosuhteet Avaamattomassa alkuperäispakkauksessa, kuivassa ilmastoidussa varastos-
sa

Tiheys noin 1.08 kg/L
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TIETOA TYÖSTÖSTÄ
Menekki Sekoitettava tuote  SikaCeram® LatexGroutin määrä

SikaCeram® CleanGrout: 1.4 L per 5 kg pussi
SikaCeram® SmallGrout: 1.9 L per 5 kg pussi
SikaCeram® LargeGrout: 5.5 L per 25 kg pussi

TYÖSTÖ OHJEET
ALUSTAN LAATU / ESIKÄSITTELY

Alustan tulee olla kunnolla kovettunut, rakenteelli-
sesti kiinteä, puhdas, kuiva ja vapaa kaikista tartun-
taa heikentävistä aineosista kuten pöly, lika. öljy, ras-
va, sementttiliima, kalkkihärme, edelliset pinnoiteet
tai muut pintakäsittelyaineet tai liika laattalaasti tai
laattaristit jne.

▪

Riippuen poistettavista epäpuhtauksista, suorita riit-
tävät esivalmistelut, kuten painepesu tai suihkupu-
hallus, jotta poistat kaikki jäljet kaikista materiaaleis-
ta, jotka voisivat vähentää tuotteen kiinnittymistä
alustaan.

▪

Käytettäessä kuumassa ilmastossa / ympäristössä tai
imukykyisellä alustalla, tulee alusta esikastella kaut-
taaltaan ennen tuotteiden käyttöä,  mutta vältä lätä-
köitymistä / seisovaa vettä alustalla. Alusta ei saa ol-
la kostea kosketettaessa (käteen ei saa jäädä vettä)
eikä ulkonäöltään tumma-matta / märkä eli se on kyl-
lästetty pintakuiva (SSD).

▪

SEKOITUS

SikaCeram® LatexGrout käytetään veden sijasta se-
koitettaessa sementtisessä laastissa.

▪

Laastiin lisättävän lateksin määrä riippuu jauheen
raekoosta, Lisätietoja taulukosta.

▪

Kaada suositeltu määrä lateksia sopivaan , puhtaa-
seen sekoitusastiaan. Sekoita hitaasti, samalla
lisäten SikaCeram® laattalaastin lateksin joukkoon ja
sekoita kauttaaltaan matalakierroksisella sekoittajal-
la (< 500 rpm.) kunnes materiaali on tasalaatuista ja
paakutonta.

▪

Sekoituksen jälkeen, anna levätä ja "kypsyä" muuta-
man minuutin ajan, tämän jälkeen sekoita vielä ker-
ran ennen työstöä. Valmis sekoitus on hyvin kerma-
maista koostumukseltaan, tasaisen väristä ja sen on
helppo levittää ja työstää paikoilleen.

▪

Sekoitus on kermamaista ja helppo työstää kumisella
lastalla.

▪

TYÖSTÖ

SikaCeram® laattalaasti yhdessä lateksin kanssa levi-
tetään kumilastalla tai vastaavalla käyttäen asennus-
tapana ristiin viistosti yli saumojen kulkevia liikkeitä
ottaen huomioon, että saumat täytetään tasaisesti
koko pituudelta ja leveydeltä.

▪

Käyttämällä samaa terää/lastaa pystymmässä, pois-
tetaan purseet ja roiskeet laatan pinnalta.

▪

Kun tuote alkaa sitoutua, tällöin on mahdollista aloit-
taa puhdistusvaihteet, käyttämällä kosteaa sientä.
Jäljelle jäävät laastijäljet laatan pinnalta tulisi saada
puhdistettua pois välittömästi kun alkupuhdistus on
tehty kostella sienellä kun käytetään SikaCeram® La-

▪

texGrout.
Vältä työskentelyä suorassa auringon paisteessa
ja/tai tilassa jossa vetää tai kovalla tuulella.

▪

SikaCeram® LatexGrout, käytettynä veden sijaan, ei
muuta laastin väriä lainkaan. Ei ole suositeltavaa sau-
mata laattoja SikaCeram® LatexGroutlla vettä sisältä-
vien saumalaastien vieressä, koska näiden kovettu-
neiden laastien eri huokoisuus erottaisi laastit (ulko-
näöllisesti) toisistaan.

▪

TYÖVÄLINEIDEN PUHDISTUS

Työvälineiden puhdistus välittömästi käytön jälkeen
puhtaalla vedellä. Kovettunut materiaali voidaan pois-
taa ainoastaan mekaanisesti.

RAJOITUKSET
Ei saa käyttää imeville alustoille kuten terrakotta laa-
tat tai vastaavat - tällöin sekoita laasti vain veden
kanssa

▪

Ei saa käyttää suorassa auringonpaisteessa▪
Ei saa käyttää täyttämään liikuntasaumoja tai kohdis-
sa joihin kohdistuu voimakasta liikettä. Käytä näihin
kohtiin SikaFlex® tai Sikasil® sarjan tuotteita.

▪

PERUSTIEDOT
Kaikki tekniset tiedot tässä tuotetietoesitteessä perus-
tuvat laboratoriotesteihin. Käytännössä saadut mit-
tausarvot voivat vaihdella sellaisista olosuhteista joh-
tuen, jotka eivät ole Sikan kontrolloitavissa.

PAIKALLISET MÄÄRÄYKSET
Pyydämme ottamaan huomioon, että paikalliset mää-
räykset eri maissa voivat vaikuttaa tuotteen käyttöön.
Tarkista tarkat käyttöohjeet ja -kohteet paikallisesta
tuotetietoesitteestä.

YMPÄRISTÖ, TERVEYS JA TURVALLI-
SUUS
Saadakseen tietoa ja neuvoja kemiallisten tuotteiden
turvallisesta käsittelystä, varastoinnista ja hävittämi-
sestä käyttäjän tulee tarkistaa viimeisin käyttöturvalli-
suustiedote, jossa on tietoa fysikaalisista, ekologisista,
toksikologisista ja muista turvallisuuteen liittyvistä
asioista.

OIKEUDELLINEN HUOMAUTUS
Kaikki tiedot, ja erityisesti kaikki suositukset liittyen Si-
ka-tuotteiden työstämiseen ja loppukäyttöön, on an-
nettu hyvässä uskossa perustuen Sikan tämänhetki-
seen tietämykseen ja kokemukseen tuotteistamme,
kun niiden huolellinen varastointi, käsittely ja käyttö
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tapahtuu normaaliolosuhteissa Sikan suositusten mu-
kaisesti. Käytännössä erot materiaaleissa, käsiteltävis-
sä alustoissa ja todellisissa työskentelyolosuhteissa
ovat sellaiset, että mitään varsinaista takuuta tuot-
teen myyntiä tai sopivuutta tiettyyn käyttötarkoituk-
seen koskien tai mitään muutakaan oikeudellista vas-
tuuta ei ole johdettavissa näistä ohjeista, mistään kir-
jallisista suosituksista tai annetuista neuvoista. Käyttä-
jän tulee testien avulla varmistua tuotteen sopivuu-
desta aiottuun käyttökohteeseen ja -tarkoitukseen. Si-
ka varaa itselleen oikeuden muuttaa tuotteen ominai-
suuksia. Kolmansien osapuolten oikeudet on huomioi-
tava. Kaikissa tilauksissa ja toimituksissa noudatetaan
Sikan voimassaolevia yleisiä myynti- ja toimitusehtoja.
Käyttäjän on aina tukeuduttava ko. tuotteen viimei-
simpään voimassaolevaan paikalliseen tuotetietoesit-
teeseen, jonka toimitamme pyydettäessä.
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