
                

 

 
 

 
 

 
 

EASYRAPID DF 

Kiiresti kõvenev viimistlussegu 0 - 5 mm 
 
KASUTAMISOBJEKTID Pastataoline kiirkivinev tasandussegu põrandate tasandamiseks 

siseruumides enne põrandakatte kinnitamist 0 – 5 mm paksuse kihina.   
Väikestel kohtparandustel ja aukude täitmisel kuni 10 mm paksuse kihina. 
Üle 10 mm paksuste kihtide puhul soovitame kasutada Kestonit Rapid 
tasandussegu. Ei soovitata kasutada aluspinnale liimitava parketi  
aluspõranda tasandamiseks.  

 
ALUSPIND Aluspind peab olema puhas, jäik ja kuiv. Nn. tsemendiliim ja värvipritsmed 

eemaldatakse ja põrand harjatakse ja puhastatakse hoolikalt 
tolmuimejaga. Betoonivalu suured ebatasasused lihvitakse. Betoon- ja 
tasandatud aluspindade kohttasandamisel ja aukude täitmisel ei vaja 
aluspind eelnevat kruntimist, laustasandamisel on soovitatav pind 
eelnevalt kruntida vedeldatud Start Primer nakkedispersiooniga (10-20% 
Kiilto Start Primerit / 80-90% vett). Remonditavad pinnad ja puit- ning 
plaatpinnad krunditakse vedeldamata Start Primer nakkedispersiooniga.  

 
OMADUSED  * toode on segamisel peaaegu tolmuvaba 
 * vastab ehitusmaterjalide M1 emissiooniklassi nõuetele 

* pastataoline 
* valmissegatud mass on kasutuskõlblik 15 min jooksul segamisest      
(NB! Kõrge temperatuur vähendab kasutusaega) 

                                                   * pindamiskuiv 1-2 h möödudes (+ 20°C / 50 % RH) 
 * võib tasandada õhukeste või paksude kihtidena valmis 

   kinnituspinnaks 
* ei kahane oluliselt kuivades 
* niiskuskindel 
* madalaim kasutustemperatuur +10°C  

 
TÖÖTINGIMUSED   Ruumi ja aluspinna temperatuur +18...20°C 

 Aluspinna niiskus  - betoon max 4 kaalu% või  alla 
      90% RH 

- puit  8...12% 
 
Tasandades peab ruumis valitsema ruumile omane temperatuur. Ruumis 
valitsevad tingimused, nagu temperatuur ja niiskus, aluspinna kvaliteet, 
mõjutavad oluliselt lõpptulemust ja tasandussegu kuivamiskiirust. Seetõttu 
tuleb arvestada konkreetseid tingimusi ja meie poolt antud soovitusi 
kasutada vaid lähteandmetena.  
 

KASUTUSJUHEND   Nõusse valatakse ettenähtud kogus puhast vett. Tasandussegu 
puistatakse pidevalt segades jahedasse, puhtasse vette kuni moodustub 
ühtlane mass. Tasandusmass kantakse koheselt pahtlilabidaga puhtale 
pinnale.  

 
   

Pinnakattematerjal tuleb paigaldada võimalikult kiiresti peale segu 
kuivamist ja kivistumist, seeläbi välditakse pinna “ülekuivamise” ning segu 
pragunemise ohtu. Ei sobi värvitavate põrandate tasandamiseks. 
Hüdroisoleeritavatel pindadel, näiteks vannitoa põrandal, tehakse 
tasandamine alati  hüdroisolatsioonikihist allapoole.   

Ei sobi pidevalt vee all olevatele pindadele (näit basseinid). 
NB! mitte lisada ettenähtust rohkem vett ! 

 



 

 

 

 
 

TEHNILISED ANDMED 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TÖÖOHUTUS Värske segu on leeliseline ning ärritab nahka ja limaskesti. Vältida tarbetut 

kokkupuudet nahaga. Segamisel ja lihvimisel soovitame kanda 
respiraatorit. Lisainfo toote ohutuskaardil. 

Ülaltoodud andmed on kontrollitud ja õiged, tuginevad laboratoorsetele 
katsetele ja praktilistele kogemustele. Meie ei vastuta kahjude eest, mis on 
tingitud toote kasutamisjuhendi eiramisest või toote mitteotstarbelisest 
kasutamisest. 

 
Tehniline konsultatsioon telefonil   6 031 900.  

 
 
 

Tüüp    plast-spetsiaaltsemendi-kvartsibaasiline pulber 

Max. terasuurus   0,25 mm 

Kihi paksus   0-5 mm 

Segamisvahekord  2,8-3,4 L vett/10 kg kott 

Kulu     1 mm kiht/m² pulbrit kaalub u. 1,1 kg (u. 8-9 L kott) 

Survetugevus   C25 (>25 MPa), EN 13813 

Paindetugevus   F6 (>6 MPa), EN 13813 

Tõmbetugevus   >1 MPa, EN 13813 

Kahanemine   <0,8‰ (23°C, 50% RH) 

pH    <11 (nõrgalt leeliseline) 

Tööaeg    u. 15 min 

Kõndmiskuiv   u. 45 min 

Pindamiskuiv   1-2 h 

Pakkimisviis   10 kg kott 

Ladustamine   Suletud koti säilivusaeg kuivas ruumis 6 kuud 


