
Edut verrattuna normaaliin betonilattiaan

•  Pinnoitusvalmis 1-2 viikossa pumppauksesta, kävelykui-
va 5 h. Tavallinen betoni 80 mm kuivuu vähintään 2 kk.

•  Lähes kutistumaton, ei nurkkanousua tai halkeamia 
kuten betonilla.

•  Itsestään tasoittuva. Aina suorat pohjat.
•  Matala rakennepaksuus. Lattialämpö on tasainen
 ulkoilman nopeista lämmönvaihteluista huolimatta.
•  Ajan säästö lattiaremonteissa lyhentää ”evakossa” oloa
 ja siten alentaa vuokrakustannuksia.
•  Uudisrakentamisessa rakennusaika lyhenee etenkin 

elementtiomakotitaloissa.

Lattian teko

Todella vaivaton toteutus. Saat kaiken lattiaan yhdestä 
paikasta, valmiiksi tehtynä.

Voidaan toteuttaa eri vaihtoehtoina:

•  Lattia pelkkänä tasoitteen pumppauksena, mistä jatkat 
pinnoitustyötä

• Koko lattia lämmöneristeen ja lattialämmön asennuk- 
sesta pintamateriaalin asentamiseen asti

Kertapumppauksella saadaan useita satoja neliöitä lattiaa.
Itsetasoittuva tasoite Kiilto Pro Plan Base.

Suoritamme myös normaalit oikaisu- ja pintatasoitukset.

Tasoitevalulattia on pumpputasoitteella toteutettu
40-60 mm paksu lattiavalu,  joka voi olla maanvarainen 
tai uiva rakenne. Lattiaan voidaan asentaa lattialämpö 
normaaliin tapaan vesikiertoisena tai sähköllä.

Kuituvahvisteinen lattiatasoite on pinnoitusvalmis 1-2 viikossa 
pumppauksesta.

Itsestään tasoittuva - aina suorat pohjat

Maanvarainen tai uiva lattia pumppaamalla
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Kiilto Pro Plan Base - tasoitelattia

1.  Lattiapäällyste (matto)
2.  Kiilto Jälkihoitoaine pumppauksen jälkeisenä päivänä
3.  Kiilto Pro Plan Universal pumpputasoite 10 mm, alustassa 

primer. Kuituvahvisteinen lattiatasoite Kiilto Pro Plan Base
  min. 40 mm + raudoitusverkko b500k 5-150 
4. Kiilto Pro Plan Valusuojakangas, limitys 200 mm saumat 
  teipattuna, nosto seinille
5. Lämmöneriste EPS 100 lattia, 150 mm keskiosa, reunat 200 mm
6. Tiivistetyt kerrokset ja kapillaarikatkot ja suodatinkankaat  

rakennesuunnitelmien ja pohjatutkimusten mukaan.

Kaikki pystyrakenteet tulee erottaa tasoitelattiasta kiilto Pro Plan Valusuojakankaan ylösnostolla, kaikki saumat teipataan tiiviiksi. 
Putkiläpiviennit erotetaan tasoitelattiasta solumuoviholkilla.

Lattian alustäytön tiivistämisessä  noudatetaan Maaryl 2000 ja RIL 132 ohjeita ja määräyksiä.
(Täytöissä noudatettava ehdottomasti määrättyjä tiivistyskoneen painon ja täytemateriaalin vaatimia kerrospaksuuksia ja tärytyskertoja)
Esitetty detalji  on ohjeellinen, rakennuksen rakennesuunnittelija vastaa sen soveltuvuudesta kohteeseen.

1. Lattiapäällyste (parketti, laatta)
2. Kiilto Jälkihoitoaine pumppauksen jälkeisenä päivänä
3. Kuituvahvisteinen lattiatasoite Kiilto Pro Plan Base min. 40 mm 

+ raudoitusverkko b500k 5-150
4. Kiilto Pro Plan Valusuojakangas, limitys 200 mm saumat
  teipattuna, nosto seinille.
5. Lämmöneriste EPS 100 lattia, 150 mm keskiosa, reunat 200 mm
6. Tiivistetyt kerrokset ja kapillaarikatkot ja suodatinkankaat 
  rakennesuunnitelmien ja pohjatutkimusten mukaan.

Lattiaan voidaan asentaa lattialämpö normaaliin tapaan vesi-
kiertoisena tai sähköllä.  Reunoilla käytetään Kiilto Pro Plan 
Erotuskaistaa.

Kertapumppauksella saadaan useita satoja neliöitä lattiaa.


