
Pumpputasoittaminen on rakentajalle nopea ja vai-
vaton ratkaisu pinnoitusvalmiiden lattioiden aikaan-
saamiseksi. Pumppausurakoitsija primeroi, asentaa ra-
jausnauhat ja pumppaa tasoitteen puhtaalle alustalle. 
Tilaajan ei tarvitse huolehtia kuin pohjan imuroinnis-
ta, korkojen merkinnästä sekä sähkön ja veden saata-
vuudesta.

Pumpputasoittaminen on käsin tehtävään tasoituk-
seen nähden nopeampaa ja vaivattomampaa. 
Pumpputasoitteiden kerrosvahvuutta voidaan sää-
dellä välillä 4-50 mm, joten isommatkin alustan epä-
tasaisuudet saadaan kerralla tasoitettua. Yhdellä 
pumppauskerralla saadaan pinnoitusvalmista lattia-
pinta-alaa jopa 1000m2. Pumpputasoituksen alustaksi 
soveltuvat mm. ontelolaatat ja/ tai raakavalupinnalle 
jätetty betonivalu. Saneerauskohteissa jyrsitty betoni-
pinta on myös hyvin yleinen pumppausalusta.

Pumpputasoitteet ovat ns. itsestään siliäviä lattiata-
soitteita minkä ansiosta pinnoitettava alusta on aina 
suora. Uivien lattiapinnoitteiden alta pumpputasoit-
teen pintaa ei tarvitse edes hioa ja jo 5 mm tasoiteker-
ros suojaa betonin alkalisuudelta.

Käytössämme oleva pumppuauto mahdollistaa suur-
tenkin pinta-alojen tehokkaan oikaisu- tai pintata-
soituksen. Auton mukana tasoitetta voidaan tuoda 
työmaalle jopa 11 tn. Pumppuautossa on myös vara-
voimakone, mikäli työmaalta pumppaukseen riittävää 
sähkövirtaa ei pysty saamaan.

Lattian tasoitukset ja oikaisut pumpputasoitteella.
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Pumpputasoitukseen käytettävät tuotteet 

Pohjustukseen: Kiilto Pro Plan Primer
   ·  Vesiohenteinen tartuntapohjuste telataan tai harjataan alustaan
  
Pintatasoitukseen: Kiilto Pro Plan Universal
   ·  Sementtipohjainen yleislattiatasoite 4 - 30 mm tasoituksiin lujille alustoille
   ·  Puristuslujuusluokka C16 ( C > 16 MPa)
   ·  Alustana esim. betoniholvit, ontelolaatat, pintabetonilattiat yms.
   ·  Kävelynkestävä n. 8h ja pinnoituskuiva n. 2vk pumppauksesta.
   ·  Päästöluokka M1
   ·  Soveltuu asuntoihin, konttoreihin, julkisiin tiloihin
  
   Kiilto Pro Plan Fibre
   ·  Sementtipohjainen kuituvahvistettu lattiatasoite 5 - 30mm tasoituksiin heikoille alustoille. 
      Pienialaisissa paikkauksissa jopa 40 mm asti.
   ·  Puristuslujuusluokka C 25 ( C > 25 MPa)
   ·  Alustana esim. vanhat betonipohjat
   ·  Soveltuu myös uiviin lattiarakenteisiin 25mm kerroksena ja Kiilto Pro Plan 
      Lasikuituverkolla vahvistettuna. 
   ·  Kävelynkestävä n. 5h ja pinnoituskuiva 1-2 vk pumppauksesta.

Oikaisutasoitukseen sekä lattialämmityslattioihin:

   Kiilto Pro Plan Base
   ·  Sementtipohjainen, karkea, kuituvahvistettu oikaisutasoite 8-50 mm oikaisuihin.
   ·  Puristuslujuusluokka C 20 ( C> 20 MPa)
   ·  Erilaiset betonialustat, maanvaraiset pumpputasoitelattiat, uivat- ja desibelilattiarakenteet.
   ·  Kävelynkestävä n. 5h ja pinnoituskuiva n. 2 vk pumppauksesta.
   ·  Päästöluokka M1
   ·  Soveltuu asuntoihin, konttoreihin, julkisiin tiloihin


