
  

 

 

  

 
 

      
      

vdw 870

GftK-international GmbH
valmistettu Saksassa

Hiekankovettaja 1- 5 mm saumoille
Pihapoluille, käytäville ja oleskelualueille

Soveltuu käytettäväksi 
luonnonkivi- tai 
betonilaatoituksille, 
jotka saumataan hiekalla. 
Voidaan käyttää sekä 
uusissa että kunnostusta 
vaativissa kohteissa 
pihojen ajoväylillä, 
sisääntuloalueilla, 
pihapatioilla ja poluilla, 
joihin ei kohdistu raskasta 
liikennettä. Voidaan myös 
käyttää jo haljenneiden 
saumojen korjaukseen.

•	 nopea ja 
kustannustehokas 
hiekan kovettaja

•	 kestää kiveyksen 
harjauksen ja 
pesemisen vesiletkulla

•	 tekee samalla likaa 
hylkivän kalvon

•	 vettä läpäisevä
•	 ehkäisee rikkaruohojen 

ja sammaleen kasvua
•	 pakkasen kestävä
•	 ympäristöystävällinen



Asennusohjeet ja tuoteseloste

Liuskemestarit Oy
Koulutie 44, 35300 ORIVESI
p. 0207 995660, myynti@liuskemestarit.fi
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Alueen vaatimukset: Puhdas ja kuiva alusta, saumojen syvyys 
≥ 10 mm, saumojen leveys 1-5 mm. Vdw 870 suositellaan 
käytettäväksi ainoastaan saumoille, joiden leveys on max. 5 mm, sillä 
leveämmillä saumoilla saadaan kestävä tulos ainoastaan käyttämällä 
saumauslaastia. Alustan tulee olla vettä läpäisevä, routimaton ja 
liikkumaton. Saumattavan alueen lämpötilan tulee olla ≥ 10°C 
(laatoitettava pinta sekä ympäristö) eikä seuraavien 24 h aikana tule 
sataa vettä.
Työvälineet: Sumutin (matala paine), kova kumilasta, 
kookoskuituharja, sieni.
Testattava alue: Osa luonnonkivistä sekä betonikivistä saattaa 
reagoida käytettäessä vdw 870 hiekan kovettajaa. Tämä ilmenee 
läikkinä tai värieroina laatoituksen pinnalla. Suosittelemmekin, että 
kokeilette tuotetta ensin pienelle alueelle.
Valmistelu: Puhdista saumattava pinta huolellisesti poistaen kaikki 
lika ja laastijäämät jne. Tämän jälkeen täytä saumat hienolla hiekalla 
(0,3 – 0,8 mm raekoko soveltuu parhaiten) ja poista ylimääräinen 
hiekka pinnoilta. Puhdista rosoiset ja jyrkät pinnat laattojen päältä 
huolellisesti hiekasta. Saumojen syvyyden tulisi olla vähintään 10 
mm.
Saumojen täyttö: Kostuta sumuttimella hiekkasaumat käyttäen vdw 
870 hiekankovettajaa. 
Viimeistely: Poista ylimääräinen vdw 870 hiekkasaumausaine 
välittömästi käyttämällä kovaa kumilastaa ja kookoskuituharjaa. 
Puhdista kivien viisteen ja rosoiset kohdat huolellisesti. Kovetettu 
hiekka ei pysy viistetyn reunan päällä! Poista vielä kostutetulla 
sienellä loput jäämät. Huuhtele sieni välittömästi käytön jälkeen. 
Suojaa alue kaikelta liikenteeltä  ja vesisateelta vähintään seuraavat 
24 h. Lopullisen lujuuden sauma saavuttaa vasta 7-vuorokauden 
kuluttua, joten vältä turhaa liikkumista kiveyksellä enne sitä.

Tuoteseloste: Akryylihartsisideaine hiekkasaumojen kovettamiseen 
laatoitetuilla alueilla.
Kemiallinen koostumus: yksikomponenttinen, vesipitoinen, 
matala viskositeetti, akryylihartsipohjainen hajonta
Sauman leveys: 1 – 5 mm
Sauman syvyys: Vähintään 10 mm
Pakkauskoko: 1 litra tai 5 litraa / pakattuna muoviastiaan

Materiaalitieto:
Tiheys: noin 1,0 kg/l
Viskositeetti: noin 120 mPas
Kiintoainepitoisuus: noin 15%
Säilyvyys: 6 kuukautta avaamattomana 
alkuperäispakkauksessa. Säilytettävä kuivassa ja viileässä, suojattuna 
pakkaselta.

Käyttötietoja: Lämpötila käytön aikana: Vähintään +10°C, 
enintään  +30°C (saumattava pinta sekä ympäristö).
Tuoteturvallisuustiedot: Ei sovelleta mitään erityisvaroituksia.

Riittoisuus: Hiekalla täytetyt saumat (raekoko 0,3 – 0,8 mm)
Vdw 870 saumaushiekankovettaja (noin 1 – 2 litraa/m2)

Huom! Tässä esitetyt tekniset tiedot koskevat 20°C lämpötilassa 
ja 65% kosteudessa tapahtuvaa  asennusta. Korkeampi lämpötila 
vaikuttaa lyhentävästi mainittuihin aikoihin ja vastaavasti matalampi 
lämpötila pidentää vaikuttavaa aikaa.

Välineiden pesu: Pese välineet ja tarvikkeet välittömästi vedellä ja 
kotitalouspesuaineella ennen kuivumista.

Terveys ja turvallisuus: vdw 870 hiekankovettajan käytön aikana 
vältä suoraa ihokontaktia tuotteen kanssa ja käytä suojalaseja 
sekä hanskoja. Pidä lasten ulottumattomissa. Huolehdi riittävästä 
tuuletuksesta työskennellessä suljetussa tilassa.

Ekologisuus:
Älä päästä tuotetta vesistöihin, viemärijärjestelmiin ja pohjavesiin.
Kuivunut tuote on reagoimaton eikä vaadi erityistä hävittämistä.

Turvallisuus: Käytettäessä vdw 870 saumausainetta, vältä 
ihokontaktia tuotteen kanssa. Käytä asianmukaisia käsineitä. 
Pidä tuote lasten ulottumattomissa. Pidä huolta riittävästä 
ilmanvaihdosta työskenneltäessä suljetuissa tiloissa. Sekoitettu ja 
kovettunut materiaali voidaan hävittää normaalin jätteen mukana. 

Tässä tuoteselosteessa kerrottu tieto perustuu valmistajan 
suorittamiin kokeisiin sekä kokemusperäiseen tietoon. Emme 
voi taata tuloksia yksittäisissä kohteissa ja tilanteissa johtuen 
mahdollisesta vaihtelusta yksityiskohdissa, varastoinnissa, 
tuotteen levitystavasta ja olosuhteista riippuen, jotka eivät ole 
hallinnassamme. Tuote tulee kokeilla aina ennen käyttöä, mikäli 
tilanne niin vaatii. Tässä tuoteselosteessa esitetty tieto saattaa 
muuttua ja käyttäjän tulee huolehtia sen ajantasaisuudesta. 


