
 

 

 

 

 

 

 

 
Nopea Premium itsetasoittuva lattiatasoite 0,5 - 20 mm  
 

 XXLXPRESS 

 

 

 

 

 päällystettävissä 90 minuutin kuluttua 
 vähäpäästöinen  
 90 % vähemmän pölyä sekoitettaessa 
 erittäin sileä pinta 
 hyvin tasoittuva ja pumpattavavissa 
 erittäin korkea lujuus (C50) 
 pinnoitettavissa 

 
 

 
 
Ceresit XXL XPRESS on vähäpäästöinen, 
sementtipohjainen lattiatasoite. Se on päällystettävissä n. 90 
min kuluttua, ja siksi se soveltuu kiireellisiin projekteihin. 
Soveltuu tasoitteeksi ja oikaisumassaksi betonille ja 
levypinnoille kuivissa sisätiloissa.  
Sopii käytettäväksi julkisissa tiloissa kuten esim. teollisuuteen, 
sairaalat, vähittäiskaupat, koulut ja kauppakeskukset. XXL on 
matala-alkalinen ja täyttää sisäilman laadun ja 
ympäristöystävällisyyden vaatimukset.  

 

 
 

Alustan suhteellisen kosteuden tulee olla < 90% . Kiinnittyy 
kaikkiin lujiin, kiinteisiin, puhtaisiin ja kuiviin betonipintoihin, 
joissa ei ole tarttuntaa haittaavia epäpuhtauksia, ja jotka ovat 
rakenteellisesti virheettömiä. Betonipohjaisista 
alusmateriaaleista on poistettava sementtiliiman jäänteet. 
Pohjusta alusta Ceresit R766-primerilla ennen tasoitteen 

levittämistä. 

 

 
 
XXL sekoitetaan puhtaaseen veteen (+10°… 20 °C) 
porakonevispilällä tasaiseksi massaksi. Pienen tauon 
jälkeen ( 5 min.) laast sekoitetaani uudestaan. Tasoita 
sileällä tai sopivalla hammastuksella varustetulla lastalla tai 
piikkirissalla. Jos kerrospaksuus on 10-20 mm, 
tasoitteeseen voidaan sekoittaa 30 % kuivaa, raekooltaan 
0,5-1,2 mm kvartsihiekkaa. Lattiapäällysteen asennuksessa 
tulee noudattaa RYL:n ja pinnoitevalmistajan edellyttämiä 
pohjan kosteuden ohjearvoja. Voidaan levittää 
koneellisesti.  

 

 
Tasoitteen kromipitoisuutta on pienennetty. Sisältää 
sementtiä. Vahvasti emäksinen reaktio kosteuden kanssa, 
joten iho ja silmät on suojattava. Roiskeet on huuhdeltava 
välittömästi runsaalla vedellä. Mikäli ainetta joutuu silmiin, 
otettava yhteys lääkäriin. Haihtuvien orgaanisten aineiden 
(VOC) vapautuminen ympäröivään ilmaan keskipitkällä ja 
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Henkel Balti OÜ 
Sõbra 43 
50106 Tartu, Estonia 
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pitkällä aikavälillä on merkityksetöntä. Varmista kuitenkin 
hyvä ilmanvaihto ainetta käytettäessä sekä sen 
kuivumisaikana. Vältä syömistä, juomista ja tupakointia 
käsitellessäsi tätä tuotetta. Säilytä lasten ulottumattomissa. 
Tuote on kehitetty ammattikäyttöön. 
Käyttöturvallisuustiedote saatavana osoitteesta 
www.ceresit.com. Ainesosat: erityissementti, 
mineraalilisäaineet, polyvinyyliasetaattikopolymeerit, 
pehmitin ja lisäaineet 

GISCODE ZP 1 matala kromipitoisuus 

EMICODE EC 1 R erittäin vähäpäästöinen GEV mukaan 
Hävittäminen: Älä päästä tuotetta viemäreihin tai 
vesistöihin. Estä tuotteen pääsy maahan/maaperään. 
Kierrätä vain täysin tyhjiä pakkauksia. Hävitä kovettuneet 
tuotejäämät teollisuusjätteenä, kotitalousjätteen tai 
kaupallisen/rakennusjätteen astiassa. Hävitä 
kovettumattomat tuotejäämät ongelmajätteenä. 
Eurooppalainen jätekoodinumero (EWC): 17 01 06 

 

 
 
Paras mahdollinen sisäilman laatu lattian asennustöissä 
vaatii standardinmukaista työolosuhteita sekä täysin kuivan 
alustan. Odota, kun levitetty tuote on täysin kuivunut ennen 
kuin jatkat seuravia vaiheita. Varmista oikeat  
työskentelyolosuhteet (suositus: 50 % suht. kosteus, 20 °C) 
ja riittävä ilmanvaihto. Suojaa tuore pinta suoralta 
auringonvalolta ja vedolta.  Älä sekoita muiden tasoitteiden 
kanssa.  Levitä vähintään 2 mm paksuinen kerros 
imeytymättömälle alustalle. Levitä vähintään 2 mm ja 
enintään 5 mm paksuinen kerros valuasfalttialustalle.  
Puhdista työkalut vedellä ja saippualla välittömästi käytön 
jälkeen. Sulje avattu pakkaus tiiviisti ja käytä avattu pakkaus 
pikaisesti loppuun. Älä käytä ulko- tai märkätiloissa. 
Kerroksen minimipaksuus puupinnoitteen alla: 2 mm. 
Suorita lattian tasoitetöitä vain alustan lämpötilan ollessa yli 
15 °C, ilman lämpötilan ollessa yli 18 °C ja suhteellisen 
kosteuden alle 75 %.  
 

 
 
Paperisäkki 25 kg 
 

 
___________________________________________________ 
Sekoitussuhde:                       5,5–6,0 l vettä / 25 kg tasoitetta 
_____________________________________________________ 
Menekki:                             per 1 mm kerrospaksuus noin 1.5 kg/m²                                     
 
_____________________________________________________ 
Käyttöaika:                noin 25 minuuttia 
_____________________________________________________ 

 
Kypsymisaika:                5 minuuttia 
_____________________________________________________ 
Kävelyvalmis :                                    noin 90 minuutin kuluttua                          
_____________________________________________________ 
 
Valmis lattiapäällysteitä varten:               noin 90 minuutin kuluttua                                                         

Puulattia (parketti):                                                   noin 12 tuntia 

____________________________________________________  

Kantava: 1 mm kerrospaksuudesta kestää pyörällisiä tuoleja  EN 
12529 mukaisesti                                                   

_____________________________________________________ 
Lämmönkestävyys kovettumisen jälkeen:  

enintään +50 °C, voidaan käyttää lattialämmityksen rakenteissa 

kuljetuksen aikana:                                            -20 °C - +50 °C   

varastoinnin aikana:                                              0 °C - +50 °C     

Säilyvyys:  9 kuukautta alkuperäispakkauksessa, 
viileässä ja kuivassa        

_______________________________________________________________________________ 

 
 
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 työskentelyolosuhteissa ilmoitetut arvot saattavat 
muuttua. 

 

Tässä teknisessä tiedotteessa annetut tiedot, mukaan lukien 
levitystavat sekä käyttöohjeet, perustuvat ammatillisen 
kokemukseemme. Tiedotteessa on esitelty tuotteen 
käyttömahdollisuuksia ja annettu suosituksia töiden 
toteuttamisesta. Lyhyessä esittelyssä ei ole mahdollista kuvailla 
kaikkia asiantuntijoiden käyttämiä työmenetelmiä. Koska 
työskentelyolosuhteissa saattaa olla suuria eroja, epäselvissä 
tilanteissa on suoritettava testejä. 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. 

. 

Tämä tekninen tiedote korvaa kaikki aikaisemmat RS 88-tuotetta 
koskevat tiedotteet. 
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EN 13813:2002 
Sementtipohjainen lattiatasoitelaasti, käyttetäväksi 

rakennusten sisätiloissa 
 
     Palotekninen käyttäytyminen:                                 A2fl s1 
     Syövyttävien aineiden vapautuminen:                          CT 
     Puristuslujuus:                                                             C50 
     Taivutuslujuus:                                                             F10 
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