
 

 

 

 

 

 

 

 

 

AQUASTATIC 

Joustava  saumalaasti 

 

Joustava, vettä-ja likaahylkivä  saumalaasti 1-8 mm levyisten saumojen 
täyttämiseen. 

 

CE 40 

 

 tasainen ja kestävä väri 

 likaa hylkivä pinta 

 helposti puhdistettava sauman pinta 

 kestää hyvin kulutusta, ei halkeile 

 helppo sekottaa,levittää ja saumata 

 optimaalinen tartunta ja pestävyys  

 hyvä homeenestokyky 

 40 värisävyä 

 ympäristöystävällinen pakkaus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
SilicaActive-teknologiaan perustuva saumalaasti Ceresit CE 
40: 

• sisä- ja ulkopinnoille 

• pysty- ja vaakapinnoille 

• erityyppisille laatoille: - lasitetuille, terrakotta-, lasi- 
ja kivilaatoille, myös marmorille 

• elastisuutta vaativille pinnoille - puulastu- ja 
kipsikartonkilevyt 

• lämmitettäville lattiapinnoille 

 

 

 

Soveltuvat käyttökohteet: 

• kylpyhuoneet ja keittiöt 

• parvekkeet ja terassit 

• lämmitettävät lattiat 

• julkisivut 

• julkiset tilat (esim. kulkuväylät, koulut, kaupat, 
käytävät, jne.) 

 

 
 
Saumaus voidaan aloittaa vasta sen jälkeen, kun laattalaasti 
on kuivunut ja kovettunut. Laattojen reunat puhdistetaan 
kiinnityslaastista ja liasta. Kostuta imukykyisten laattojen 
reunat märällä sienellä. Suosittelemme testisaumauksen 
tekemista laatoille, joihin laastin epäillään aiheuttavan 
värimuutoksia (esim. luonnonkivi).  
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Kaada CE 40 sauma-aineeseen tarkasti mitattumäärä 
puhdasta, kylmää vettä ja sekoita, kunnes muodostuu 
tasainen, paakuton laastimassa. Älä käytä ruosteisia astioita 
ja työkaluja. Anna seoksen seistä 3 minuuttia ja sekoita 
sitten uudelleen. Levitä massa diagonaalisin vedoin 
saumauslastan tai  kumilastan avulla. Varmista, että 
laattojen väliin ei jää saumauksen aikana rakoja. 

 
 
Kun sauma on hieman kuivahtanut,(ns. sormikuiva)  voidaan 
siirtyä muotoiluvaiheeseen. Työaika on 5 minuutista yli 30 
minuuttiin riippuen käytettyjen laattojen imukyvystä, sauman 
leveydestä ja syvyydestä sekä ympäristön ja käsiteltävän 
pinnan lämpötilasta. Materiaalijäämät poistetaan kostealla 
sienellä, jota huuhdellaan usein. Puhdistamiseen ei saa 
käyttää kuivaa kangasta. Kuivuneen ja kostean 
saumantäytteen sekoittuminen voi aiheuttaa värimuutoksia. 
Saumatulla pinnalla voi kävellä jo 6 tunnin kuluttua 
levittämisestä. Saumausaine voi olla kosketuksissa veden 
kanssa 24 tunnin kuluttua. Saumausaine on täysin likaa ja 
vettä hylkivä (hydrofobinen) 5 päivän kuluttua levittämisestä. 
Käytä ensimmäisen 5 päivän aikana saumaamisen jälkeen 
pintojen puhdistamiseen vain puhdasta vettä, johon ei ole 
lisätty mitään puhdistusaineita.  
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Työt on tehtävä kuivissa olosuhteissa, ilman ja käsiteltävien 
pintojen lämpötilan on +5° - 25 °C. Jos saumaus suoritetaan  
liian voimakkain liikkein, voi saumausaine kerrostua ja 
tuloksena olla epätasainen pinta ja värimuutoksia. Alustan 
liiallinen kosteus, massan vesimäärän vaihtelut tai 
epätasaiset kuivumisolosuhteet (liiallinen veden käyttö 
puhdistuksessa, kuivapuhdistus samana päivänä 
saumauksen kanssa) voivat aiheuttaa muutoksia 
saumausaineen värisävyyn. Sävyerojen välttämiseksi on 
koko  tilan saumaukseen käytettävä samalla sarjanumerolla 
merkittyä seosta CE 40 (merkitty pakkaukseen). 

 

 Laattojen reunojen puhdistus ennen saumausta. 

TÖIDEN KULKU 

 

Laattojen väliset raot on täytettävä huolellisesti CE 40 -saumausaineella. 

 

CE 40 saumausaine sopii erinomaisesti myös mosaiikkilaattojen 
saumaukseen. 

 

*Saumaus  on tehtävä pyörivin liikkein. 

 

Työaika on 5−30 minuuttia. 

 

HUOMIO! 



 
 

Saumalaastin lopullinen värisävy voi erota pakkauksessa 
olevan tarran värisävystä ja väripaletin värisävyistä. Väri 
voidaan arvioida täydellisen kuivumisen jälkeen. Älä käytä 
voimakkaan värisiä puhdistusaineita. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Saumalaasti puhdistetaan laatan pinnalta.

  CE 40 java ir piemērota arī mozaīkas izšuvošanai. 

CE 40 sopii erinomaisesti myös lämmitettäville lattioille. 

 
 

 

Saniteettikalusteiden ja pintamateriaalin väliset liitokset on aina tehtävä 
saniteettisilikonilla. 

 
 

 

Saumausainetta voidaan suojata lisäksi silikonikyllästeellä Ceresit CT 10. 

 
 

 

Erityisen SilicaActive-koostumuksen ansiosta CE 40 saumausaineella on 
kestävä ja voimakas värisävy. 
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2 kg:n ja 5 kg:n ämpäri (50% ämpärin raaka-aineesta on 

kierrätettyä materiaalia, ämpäri on täysin kierrätettävä) 

 

25 kg:n säkki 

 

 
 

Laattasaumat on suojattava sateelta, kasteelta ja 
lämpötilan laskulta alle +5 °C siihen asti, että seos on 
täysin kovettunut ja kuivunut. Jos laatat ovat karheita ja/tai 
imukykyisiä ja sävy herkkä, kokeile saumalaastin 
soveltuvuutta ensin pienelle koealueelle. 

 
Koostumus: Sementti-, mineraali- ja 

polymeeeripohjainen  
 

Tilavuuspaino:                               noin 1,1 kg/dm³  
 

Värisävyjen määrä:                        40 (ml 6 sävyä Trend Collectionissa) 
_____________________________________________________ 
Sekoitussuhde: 
 

− 0,52 l vettä / 2 kg (väri: white) 
− 0,6 l vettä / 2 kg (värit: chili, coal)  
− 0,56 l vettä / 2 kg (muut värisävyt) 

 
− 1,3 l vettä / 5 kg (väri: white) 
− 1,5 l vettä / 5 kg (värit: chili, coal) 
− 1,4 l vettä / 5 kg (muut värisävyt) 

 
Liukenemisaika ennen toista sekoitusta:                       noin 3 minuuttia 

 
Käyttöaika:enintään   1,5 tuntia

 
Käyttölämpötila:                                + 5° - + 25 °C 

 
Kävelykelpoinen:                             6 tunnin kuluttua 

 
Hiertyvyyskestävyys (standardin EN 13 888 mukaan):     ≤1000 mm3    
                                                   

 
Taivutuslujuus (standardin EN 13 888 mukaan): 

- kuivissa olosuhteissa:                                                    ≥2,5 MPa 

- jäädytys-sulatussyklien jälkeen:                             ≥2,5 MPa 

 
Puristuslujuus (standardin EN 13888 mukaan): 

- kuivissa olosuhteissa: 15 MPa 

- jäädytys-sulatussyklien jälkeen 15 MPa 

 
Kutistuminen (standardin EN 13 888 mukaan):                   ≤3 mm/m 
                             

 
Veden imukyky (standardin EN 13 888 mukaan): 
-30 min kuluttua:                                                                  ≤2 g 
-240 min kuluttua:                                                                  ≤5 g 

 
Käyttölämpötila-alue:                               -30° - +70°C 

 
 
 
 

Arvioitu menekki tyypillisen paksuisille laatoille:     
 

Laatan mitat (cm) Sauman leveys 
(mm) 

Kulutus (kg/m2) 

5 x 5 2 0,5 

5 x 5 3 0,7 

10 x 10 2 0,4 

15 x 15 3 0,4 

10 x 20 3 0,4 

30 x 30 5 0,6 
 

 
Säilyvyys: Kuivalla alustalla, viileässä paikassa, 
vahingoittumattomassa alkuperäispakkauksessa jopa 36 kuukautta 
valmistuspäivästä. 

 
Tuote vastaa standardia EN 13888:2010 (CG 2 AW).

 
 

Teknistä apua ja ohjeita saa puhelimitse: 
Andrus Sepp +372 5168787 

 

Tässä teknisessä tiedotteessa esitettyjen ohjeiden lisäksi on 
noudatettava paikallisia rakennusmääräyksiä, yleisiä rakennusalan 
ohjeita, työhön liittyviä kansallisia ja eurooppalaisia standardeja, 
työterveys- ja työturvallisuusvaatimuksia yms. Edellä mainitut 
ominaisuudet ja tiedot on määritelty käytännön kokemusten ja 
suoritettujen kokeiden perusteella. Materiaalit ja kiinnitysalustat, 
joita ei tässä teknisessä tiedotteessa mainita, on hyväksytettävä 
meillä kirjallisena. Kaikki tiedot vastaavat ilmoitettuja, jos 
käsiteltävän pinnan, ympäristön ja materiaalin lämpötila on +23 °C 
ja suhteellinen ilmankosteus on 50 %, mikäli ei ole toisin ilmoitettu. 
Toisenlaisissa käyttöolosuhteissa ilmoitetut arvot saattavat muuttua. 

Yllä olevat tiedot, erityisesti tuotteen käsittely- ja käyttösuositukset, 
perustuvat ammatilliseen kokemukseemme. Koska materiaalit ja 
olosuhteet voivat vaihdella käyttökohteittain, emme ole voineet 
huomioida kaikkia muuttujia. Suosittelemme suorittamaan 
erilaisissa kohteissa riittävästi testejä, jotta tuotteemme sopivuus 
aiottuun käyttötarkoitukseen varmistuu. Valmistaja takaa tuotteen 
laadun, mutta ei pysty vaikuttamaan työskentelyolosuhteisiin eikä 
työsuoritukseen. Emme voi vastata lopputuloksesta Emme vastaa 
edellä mainituista tiedoista tai suullisista annetuista suosituksista, 
paitsi jos niihin liittyy törkeä huolimattomuus tai tahallisen virhe. 
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