
Suomalaisenruoan tuottajillelujat ratkaisutmaatilarakentami-seen!

LUJAFLOW 20/60 BETONITASOITE
HUIPPUTUOTE UUDIS- JA KORJAUSRAKENTAMISEEN

Betonitasoite  suoraanvalmisbetoni-tehtaalta myös asennettuna.Nopea ja vaivaton vaihtoehto



LUJAFLOW 20/60 BETONITASOITE - 
RAKENTAMISEN HUIPPUTUOTE 
KÄYTTÖKOHTEET
LujaFlow on taloudellinen ratkaisu tasoiterakenteisiin 
korjaus- ja uudisrakennuskohteissa. Erinomaisen tar-
tuntansa ansiosta LujaFlow soveltuu hyvin asennet-
tavaksi betonipintojen päälle. Pienen kutistuman ja 
painonsa johdosta se on oiva tuote lattialämmitysra-
kenteisiin askeläänieristeen päälle.

- lämpölattiat, dB-lattiat, kelluvat lattiat ja suoraan  
  betonipintaan tasoitteeksi
- asuntoihin, liiketiloihin, sairaaloihin ja kouluihin
- tuotetta saatavissa Lujabetonin valmisbetoni- 
  tehtailta

TOIMITUS
Asiakkaalla on mahdollisuus valita kokonaisratkaisu, 
joka sisältää betonitasoitteen lisäksi myös valutyön.
LujaFlow tilataan ja toimitetaan työmaalle normaalin 
betonin tavoin. Pumppaus tapahtuu ruuvipumpulla, 
joka on pienen kokonsa ansiosta oiva ratkaisu var-
sinkin kaupunkien keskustan ahtaissa kohteissa.

LOPPUTULOS
Valu viimeistellään ”hevostelemalla” ja jälkihoitoai-
neen levityksellä. Rakenne luovutetaan A0-tason suo-
ruudella. 20 asteen lämpötilassa askeläänieristeen 
päälle valettava rakenne kestää päältä kävelyn noin 
vuorokauden kuluttua valusta.
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LUJAFLOW - TASOITTEEN OMINAISUUDET:

- helposti tasoittuva
- lujuus C16/20 MPa
- tiheys noin 2150 kg/m3
- suositeltava kerrospaksuus 20 - 60 mm
- ei sisällä kaseiinia
- 40 mm rakenne kuivuu kahdessa viikossa 
  RH 90% tavoitekosteuteen (T20 oC ja Rh 50%)

- rakenne on kuituvahvistettu
- kestää kävelyn noin vuorokauden kuluttua  
  (+20 oC)
- askeläänieristerakenne kestää kuormitusta 
  noin viikon kuluttua valusta (+20 oC) 



ALOITUSPALAVERI/-KATSELMUS
- 1 vk

VALMISTELEVAT TYÖT
- 2-3 pv
- suojaukset
- lämpötilan säätö
- pohjien kunto

URAKOITSIJAN
VALMISTELEVAT TYÖT
- 1-2 pv
- Flow-urakoitsija asentaa korko- 
  merkit ja tarkastaa pohjat
- tilaajan suojaukset kunnossa
- lämpötila pidettävä  
  +10 oC - +23 oC

KESTÄÄ KÄVELYN
+ 1 pv
Jos tiloissa ollut 20 oC:tta, 
(+10 oC:ssa -> 3 pv) 

JÄLKIHOIDON SEURANTA
+ 3 pv
- suojaukset ulkotiloihin säilytettävä
- lämpötila pidettävä   +10 oC - +23 oC
- lattialämmityksen vesikierron voi laittaa  
  päälle 3 pv:n päästä, kun lämpötila on  
  valetussa tilassa ollut +18 oC - + 23 oC
- vesikierron lämpötila on oltava +20 oC  
  ja huoneen ilma +18 oC - +23 oC
- lattialämmitystä käytettäessa lämpötilan  
  ollessa < +18 oC, lue työohje!
HUOM! Työmaan on todennettava em.
toimenpiteet tehdyiksi.

ILMAN VAIHTUVUUDEN LISÄYS
+ 1,5 vk
- huoneistokohtaisen tuuletuksen  
  voi aloittaa kuivumisen  
  nopeuttamiseksi
- suojaukset ulkotiloihin säilytettävä
- lämpötila pidettävä  
  +10 oC - +23 oC
- sisäilmankosteus Rh 50%

URAKOITSIJAN VIIMEISTELYTYÖT
+ 3 VK
- pintojen tasaus-/aukihionta tarvittaessa
  (aukihionta, jos kosteudet eivät ole läh- 
  teneet laskemaan alle Rh 90%)
- Lämpötila pidettävä  
  +10 oC - +23 oC
- sisäilmankosteus Rh 50%

NORMAALIKUORMITUS
+ 4-5 vk
- kuormitusala 100 mm2 -> 190 kg
- lattialämmityksen normaalikäyttö
- suojaukset ulkotiloihin säilytettävä
- Lämpötila pidettävä  
  +10 oC - +23 oC

SEURAAVA
URAKOITSIJA

ALOITTAA 
TYÖT

TASOITERAKENTEEN LUOVUTUS 
+ 4-5 VK
- vastaanottopöytäkirja täytetään

VALUTAPAHTUMA
- työmaan tarkastuspöytäkirjan täyttö

TILAUS



NEUVONTA ON OSA PALVELUAMME.  
KÄÄNNY PUOLEEMME, KUN TARVITSET KOKENUTTA

BETONIRAKENTAMISEN ASIANTUNTIJAA.

PUH. 020 789 5500     I     WWW.LUJABETONI.FI


