
TUO´TEKUVAUS
Bostik PRO Floor Grout on sementtipohjainen lattialaasti kaakelilaatoille ulkona ja sisällä.  

KÄTTÖALUE
Laattojen saumaamiseen kuivissa ja märissä tiloissa 2-15 mm sauman leveydellä. 

TYÖOHJE
Pohjustustyö: Poista ennen saumausta kiinnitysmassa, joka on pursunnut yli puolet sauman syvyydestä ja muut epäpuhtaudet. 
Sekoitus: 15 kg:aan laastia lisätään  n. 3,8 litraa puhdasta vettä (vesi aina ensin sekoitusämpäriin). Sekoita 2 min. voimakkaalla, 
hidaskäyntisellä porakoneella, jossa on vispilä. Annan seistä muutaman minuutin ajan ja sekoita uudelleen. On tärkeää, että sau-
mat ovat puhtaat kiinnitysmassasta ennen saumausta.  Levitys:Levitä laasti huolellisesti laastilastalla vaakasuorasti lattialaattojen 
päälle. 45-asteen kaltevuus laastilastassa on sopiva. Puhdista lattialaatat laastista ilman, että laastia tyhjenee saumoista. Pesu: 
Kokeile ennen pesua, että sauma kestää hiertämistä. Kuivumisaika ennen pesua voi vaihdella mm. lämpötilan, ilmastoinnin jne. 
vuoksi, normaalisti se on n. 45 min. 20 C:ssa. Pese puhtaalla vedellä ja kahvallisella saumasienellä. Vaihda vesi tarvittaessa. Tar-
vittaessa lattialaatat pestään vielä kerran muutaman tunnin kuluttua tai seuraavana päivänä. Saumat on pestävä (pestään/suih-
kutetaan) kahden päivän päästä saumauksesta, jotta ne saavuttavat parhaimman lujuutensa. Lattialämmitys on kytkettävä pois 
päältä saumauksen ajaksi, ja se kytketään päälle vasta 4 viikon kuluttua.Menekki: Noin 0,3-2,0 kg/m² sauman leveydestä ja ker-
aamisen lattialaatan muodosta riippuen. 

TYÖSUOJELU
Tuote sisältää valkosementtiä ja on ärsyttävä. Lisätietoja saat käyttöturvallisuustiedotteesta. 

Smart help
1-800-726-7845

OTA YHTEYTTÄ

PUH 010 8438800
info.fi@bostik.com

Bostik Oy, Puh: 010 843 8800, www.bostik.fi

Vastuuvapauslauseke: Ilmoittamamme tekniset 
tiedot kuten myös ohjeet ja suositukset perustuvat 
kokeisiin ja kokemukseemme. Ne on tarkoitettu auttamaan käyttäjää löytämään 
sopivimman työtavan ja saamaan parhaan mahdollisen lopputuloksen. Koska 
käyttäjän työskentelyolosuhteet ovat valvontamme ulkopuolella, emme voi ottaa 
kantaaksemme vastuuta tuloksista, joita hän saa käyttäessään tuotetta.
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TEKNINEN TUOTELEHTI
PRO FLOOR GROUT



TEKNISIÄ TIETOJA
OMINAISUUDET ENNEN KÄYT-
TÖÄ

Sideaine Erikoissementti

Täyteaine Luonnonhiekka, maks. 0,5 
mm

Sauman leveys 2-15 mm

Tiheys 1,7 kg/litra

Väri Vaaleanharmaa, keskiharmaa, 
harmaa, antrasiitinharmaa

Käyttöaika n.1 tunti + 20 C:ssa

Tuotteen ominaisuudet CG1 (EN 13888)

Menekki 1,5 – 4,0 kg/m2 lattialaatan 
muodosta riippuen

Työlämpötila Voidaan levittää +10 - +25°C

Puhdistus Välittömästi vedellä

Pakkauskoko 15 kg

Varastointiaika 12 kuukautta kuivassa, 
viileässä ja avaamattomassa 
pakkauksessa

OTA YHTEYTTÄ

PUH 042-19 50 00
info.se@bostik.com

Bostik Oy, Puh: 010 843 8800, www.bostik.fi

Vastuuvapauslauseke: Ilmoittamamme tekniset 
tiedot kuten myös ohjeet ja suositukset perustuvat 
kokeisiin ja kokemukseemme. Ne on tarkoitettu auttamaan käyttäjää löytämään 
sopivimman työtavan ja saamaan parhaan mahdollisen lopputuloksen. Koska 
käyttäjän työskentelyolosuhteet ovat valvontamme ulkopuolella, emme voi ottaa 
kantaaksemme vastuuta tuloksista, joita hän saa käyttäessään tuotetta.

OTA YHTEYTTÄ


