
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Põrandatasandussegu 

1 - 10 mm paksuste kihtide valamiseks 

 

DA 

WELASTU
IEEE 40 

 

 

 isetasanduv ja pumbatav 

 head tugevusnäitajad 

 lihtsamini pealekantav ja väiksema kuluga 

 
 

 
 

Väga vähese emissiooniga tasandussegu põrandakatete 
aluste normikohaste pindade valamiseks. 
Ceresit DA sobib: 

- mineraalsete aluspõrandate 
- keraamiliste plaatide 
- betooni 
- looduskivi ja terratso jaoks. 

Kasutage ainult kuivades siseruumides. Ärge kasutage 
Ceresit DA aluspõranda ega kulumiskihiina.  Ärge kasutage 
asfaltmastikspõrandatel. Ceresit DA vastab rangeimaile 
siseõhu kvaliteedi ja keskkonnakaitse alastele nõuetele. 
 

 
 
Pinnad peavad vastama ATV DIN 18 365 "Põrandatööd", 
ATV DIN 18 365 " Põrandatööd", ATV DIN 18 356 
"Puitpõrandatööd", BS CP 8204 ja 8201 või võrreldavate 
riiklike standardite nõuetele. 
Pidage alati silmas järgnevat lubatavat jääkniiskuse 
sisaldust (mida väljendatakse % CM): 

Aluspõranda tüüp Elastne ja tekstiilkate, parkett 
ja muud puitkatted, laminaat 

 Põrandaküt-
tega 

Põrandakütte-
ta 

Tsementaluspõrand 1,8% 2,0% 

Kaltsiumsulfaatalus-
põrand 

0,3% 0,5% 

 
Liimtud aluspõrandate ja tasandussegu otse betoonpinnale 
kandmise korral määratakse aluspõranda ristlõike ulatuses  

 
 
kindlaks jääkniiskus. Kui seda pole võimalik teha, tuleb lasta 
põrandal piisavalt (mitu kuud) kuivada. Lisaks tuleb 
komposiitkonstruktsioonid kaitsta läbi 
põrandakonstruktsiooni tõusva niiskuse vastu 
niiskustõkkega (nt Ceresit R 755). Pinnad peavad olema 
puhtad, ilma struktuuridefektideta, kindlad, püsivalt kuivad ja 
vabad vormimäärdest. 
Tsemendipõhistelt pindadelt eemaldatakse sobivate 
masinate abil kogu tsemendipiim. Kaltsiumsulfaatpõrandad 
lihvitakse ja puhastatakse tolmuimejaga. Tihedad ja siledad 
pinnad (nt keraamilised plaadid) puhastatakse hoolikalt ja 
karestatakse.  
Enne tasandussegu pealekandmist kruntige pind soovitatud 
Ceresiti krundiga. 
 

  
 
Valage ettenähtud kogus puhast vett puhtasse 
segamisnõusse ja lisage Ceresit DA. 
Segage sobiva segumikseriga umbes 2 minutit tükkideta 
massi saamiseni. 
Kandke tasandussegu vajaliku paksusega kihina segureha 
või silumiskellu abil pinnale. Ceresit DA võib peale kanda 
masinaga. Lisainfot leiate "Ceresiti pumpakisjuhendist" või 
aadressilt www.ceresit.com. 
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Henkel Balti OÜ 
Sõbra 43 
50106 Tartu, Eesti 
Tel. (+372) 7305 800 

 
 

Lenduvate orgaaniliste ühendite (VOC) märgatava 

kontsentratsiooni keskmise või pikema aja vältel 

ümbritsevasse õhku eraldumine on vähene, kuid töö ja 

kuivamise ajal tuleb siiski tagada piisav ventilatsioon. Toote 

käitlemise ajal ei tohi süüa, juua ega suitsetada. Kuna 

niiskuse toimel tekib tugevasti aluseline reaktsioon, tuleb 

nahka ja silmi kaitsta. Kokkupuute korral peske viivitamatult 

rohke veega. Silma sattumisel pöörduge arsti poole. 

Hoidke lastele kättesaamatult. 

Koostisosad: kvarlsliiv, kaltsiumkarbonaat, 

kaltsiumaluminaattsement, kaltsiumsulfaathemihüdraat, 

portlandtsement, vinüülatsetaatetüleenkopolümeer. 

_______________________________________________ 

 

GISCODE D 1  madala    

   kromaadisisaldusega 

EMICODE EC 1PLUS R GEV kohaselt väga vähese 

   emissiooniga 

_______________________________________________ 

Jäätmekäitlus 

Vältige toote kanalisatsiooni, veekogudesse või pinnasesse 

sattumist. Taaskasutusse võib viia ainult täiesti tühjad 

pakendid. Tahkunud tootejäägi kuuluvad olmejäätmetega 

sarnaste tööstusjäätmete või kaubanduslike /ehitusjäätmete 

hulka. Tahkumata tootejäägid kuuluvad ohtlike jäätmete 

hulka. 

Euroopa jäätmekoodi (EWC) number: 17 01 01. 

 

 
 
Kotid 25 kg 
 

SOO
 

Polümeermodifitseeritud tsemendi ja kipsi kombinatsiooni 

puhul tekib veega segamisel aluseline reaktsioon. 

Põrandapaigalduse järel parima võimaliku siseõhu kvaliteedi 

tagamiseks järgige ettenähtud töötingimusi ning oodake, 

kuni aluspind, krunt ja tasandussegu on täiesti kuivanud. 

Kattematerjali paigaldamisel peab põranda temperatuur 

olema üle 15 °C, õhutemperatuur üle 18 °C ja suhteline 

õhuniiskus alla 75%. Järgige kindlasti ettenähtud 

kuivamisaegu. Pange tähele, et muudes kliimatingimustes 

võib tahkumine ja kuivamine toimuda kiiremini või 

aeglasemalt. Kaitske värskelt paigaldatud pinda otsese 

päikesevalguse ja tõmbetuule eest. Ärge segage muude 

tasandussegudega. Asfaltmastiksaluspõrandatele ja 

mitteimavatele mineraalsetele aluspindadele kantakse 

vähemalt 2 mm paksune kiht. Ärge kasutage märgades 

kohtades ega väljas. Ärge kasutage aluspõranda ega 

kulumiskihi tegemiseks. Puhastage tööriistad kohe pärast 

tööd veega. Sulgege avatud kotid korralikult ja kasutage 

võimalikult kiiresti ära. 

 

 

 

 

 

 

  

 
 
Segamisvahekord:                   6,0 l / 25 kg kohta 
_____________________________________________________ 
Kasutustemperatuur:                       5° kuni + 25 °C 
_____________________________________________________ 
Tööaeg:                                      umbes 25 min 
_____________________________________________________ 
Käimiskindel:                                                  3 – 6 tunni möödudes 
_____________________________________________________ 
Valmis kattematerjali paigaldamiseks: 
 
kuni 3 mm paksune kiht         umbes 24 tunni pärast 
üle 3 mm paksune kiht             48 - 72 tunni pärast 
_____________________________________________________ 
Koormustaluvus:   alates 1 mm paksusest 
    kihist 
    vastupidavus  
    mööbliratastele vastavalt 
    DIN EN 12529  
_____________________________________________________ 
Temperatuuritaluvus: 
pärast tahkumist   kuni +50°C, võib kasutada 
    põrandaküttel 
transpordi ajal   -20 °C kuni +50 °C 
hoidmise ajal   0 °C kuni +50 °C 
_____________________________________________________ 
Materjalikulu: 
 
Kihi paksus Kulu            Katvus 25 kg kotiga 
1 mm  umbes 1,5 kg/m2 
2 mm  umbes 3 kg/m2                     umbes 8,3 m2 
5 mm  umbes 7,5 kg/m2                     umbes 3,3 m2 
10 mm  umbes 15 kg/m2                     umbes 1,7 m2 
_____________________________________________________ 
Säilitamine:   jahedas ja kuivas kohas  
                                                                6 kuud 
_____________________________________________________ 
 
Tehnilist abi ja juhtnööre saab telefonil: 
Andrus Sepp  +372 5168787 

 
Peale sellel tehnilisel andmelehel esitatud näpunäidete tuleb järgida 
ehituseeskirju, instituutide ja ühingute ehitusalaseid suuniseid, 
asjakohaseid riiklikke ning Euroopa standardeid, 
tunnustusdokumente, töötervishoiu- ja tööohutuseeskirju jms. 
Ülalnimetatud tehnilised omadused ja tunnused on määratud 
praktiliste kogemuste ja tehtud katsete põhjal. Materjalide omaduste 
ja kasutusalade puhul, mis jäävad väljapoole käesoleval tehnilisel 
andmelehel märgitud piire, on vajalik meiepoolne kirjalik kinnitus. 
Kõik andmed kehtivad, kui töödeldava pinna, keskkonna ja materjali 
temperatuur on +23 °C ning suhteline õhuniiskus on 50%, kui ei ole 
märgitud teisiti. Teistsugustes ilmastikutingimustes võivad märgitud 
parameetrid muutuda. 

Sellel tehnilisel andmelehel esitatud teave, sh meie toodete 
pealekandmise viisi ja tingimusi ning kasutusulatust käsitlevad 
suunised, on välja töötatud meie ametialaste kogemuste põhjal. 
Käesoleval andmelehel on ära toodud materjali 
kasutamisvõimalused, samuti antakse soovitusi tööde tegemise 
kohta. Siiski ei saa siin kirjeldada kõiki professionaalide 
kasutatavaid töövõtteid. Tootja tagab toote kvaliteedi, kuid ei saa 
mõjutada toote kasutustingimusi ega tagada õiget kasutusviisi. 
Kuna toodete kasutustingimused võivad muutuda, tuleb kahtluste 
korral teha iseseisvalt tööproov. Me ei vastuta ülalmärgitud teabe 
või sellega seotud mis tahes suuliste soovituste eest, v.a raske 
hooletuse või tahtliku süü juhtudel. Selle tehnilise andmelehe 
väljaandmisega kaotavad kehtivuse kõik varasemad variandid. 
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Sisekasutuseks mõeldud tsemendipõhine 

aluspõrandamaterjal 
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