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Roth Clima Comfort FLOW
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Roth Clima Comfort FLOW

(FI) Kuvaus ja käyttöalue
Roth Clima Comfort FLOW on kuituvahvistettu, sementtipohjainen 
ja itsetasoittuva tasoitemassa. Se soveltuu sisätiloihin asennetta-
vien Roth Clima Comfort-levyjen täyttämiseen ja tasoittamiseen 
(minimipaksuus 17 mm), tai Roth Compact-järjestelmän asennuk-
siin. Tasoitemassalla on hyvä lämmönjohtavuus ja kestävyys. 
Massaa levitetään 10 - 50 mm paksuiseksi kerrokseksi levyjärjes-
telmästä ja asennuksesta riippuen. Käyttölämpötilan tulee olla  
+10 ja +25°C välillä. Alhaisin käyttölämpötila on +7°C, mikä 
koskee myös asennusalustaa.

Valmistelut - alusta
Roth Clima Comfort-levyt kiinnitetään puhtaalle ja pohjustetulle 
alustalle. Tarkista, että levyt ovat kunnolla kiinni alustassa ennen 
tasoitteen levittämistä.

Sekoitus - levitys
Laita ensin sekoitusastiaan puhdasta vettä. Säkillinen tasoitetta 
(25 kg) sekoitetaan 4,5 - 5 litraan vettä. Sekoita tasaiseksi ja 
helposti juoksevaksi massaksi hitaasti pyörivällä sekoitusvispilällä 
noin 2-4 minuuttia. Valmiiksi sekoitetun massan käyttöaika on n. 
30 minuuttia. Älä lisää vettä, kun massa on alkanut jähmettyä. 
Kylmänä vuodenaikana säkkien tulee olla lähes huoneenlämpöisiä. 
Vaihtoehtoisesti voidaan käyttää haaleaa (korkeintaan +30°C) 
vettä. Levitä massaa jatkuvina, enintään 4 - 5 m pitkinä vetoina ja 
käsittele massan pinta hammaslastalla tai kumitelalla siten, että 
massa täyttää kaikki kolot ja leviää tasaiseksi pinnaksi. Jos lat-
tiaan tehdään kaato lattiakaivoon tai vastaavaan, on vesimäärän 
vähentäminen suositeltavaa (4,0 litraa/25 kiloon).

Sekoitus pumppua käyttäen
Massa levitetään suoraan letkulla. Oikeaa vesimäärää valvotaan 
jatkuvasti juoksevuuskokein. Oikea juoksevuus on 155 - 165 mm 
(SS 923519). Massa annostellaan enintään 8 - 10 metrin kaista-
leiksi. Pituus riippuu sekoituspumpun tehosta. Jokainen kaistale 
levitetään edellisen viereen siten, että massa leviää tasaisesti 
ja täyttää kaikki kolot. Käytä pinnan jakamisessa tarvittaessa 
saumaproileja.

Kuivumisaika (kun lämpötila +20°C, 50% ilmankosteus) - 
peittäminen
Roth Clima Comfort FLOW-tasoitteella käsitelty pinta on kävely-
kuiva 2 - 5 tunnin kuluttua. Klinkkerien asennus voi alkaa 5 tunnin 
kuluttua. Käytettäessä tiiviitä pinnoitteita massan on saatava 
kovettua n. 1 vrk/cm. Alemmissa lämpötiloissa ja/tai kosteammissa 
olosuhteissa kuivumisaika voi olla huomattavasti pitempi. Lattian 
kosteus on siksi tarkastettava ennen jatkokäsittelyä.

Menekki
1,7 kiloa Roth Clima Comfort FLOW-tasoitetta/mm/m².

Säilytys
Säilytetään kuivassa. Käytettävä 12 kk sisällä  
valmistuspäivämäärästä.

LVI-nro 2070780
Lisätietoja tarvittaessa: www.roth-nland.
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ROTH FINLAND Oy
Sysimiehenkatu 12
10300 Karjaa
Puh. +358 (0) 19 440 330
Faksi +358 (0) 19 233 193
S-posti: service@roth-nland.
roth-nland.
facebook.com/RothFinland

(FI) VAROITUS
Sementtiä 1 - 5%.
Ärsyttää ihoa. 
Ärsyttää voimakkaasti silmiä.
Saattaa aiheuttaa hengitysteiden ärsytystä.
Älä hengitä pölyä. 
Käytä suojakäsineitä/suojavaatetusta/silmiensuojainta/kasvonsuojainta.

Jos kemikaalia joutuu silmiin: Huuhdo huolellisesti vedellä usean minuutin 
ajan. Poista piilolinssit, mikäli mahdollista. Jatka huuhtomista. Jos silmä-
ärsytys jatkuu: Hakeudu lääkäriin. 

Toistuva altistuminen voi aiheuttaa ihon kuivumista tai halkeilua. 

Tuotetta ei ole luokiteltu vaaralliseksi jätteeksi. Likaa ja epäpuhtauksia 
pitää välttää. Sisältö/pakkaus viedään keräyspisteisiin tai jäteasemille 
alueellisia ja keräyspistekohtaisia ohjeita noudattaen.

SÄILYTETTÄVÄ LASTEN ULOTTUMATTOMISSA.
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