
LAAJA VALIKOIMA KORKEALAATUISIA 
TUOTTEITA RAKENTAMISEEN

LIIMAT, MASSAT JA 
SAUMAVAAHDOT



LIIMAT, MASSAT JA 
SAUMAVAAHDOT
Laaja valikoima laadukkaita tuotteita 
vaativalle ammattilaiselle. 

RAW-valikoima sisältää monipuolisen valikoiman 
laadukkaita tuotteita kaikkiin saumaus-, liimaus- 
ja tiivistystarpeisiin. Tiedämme, kuinka tärkeää 
on, että valikoimamme täyttää ammattilaisten 
odotukset – siksi olemme ylpeitä RAW-sarjan 
liimoista, massoista ja saumavaahdoista, jotka 
täyttävät nämä odotukset. Tässä esitteessä voit 
tutustua tarkemmin RAW-tuotevalikoimaan ja 
siihen, miten voimme auttaa sinua toteuttamaan 
oman projektisi.
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MASSAT

SEINÄLIIMAT

PUHDISTUSLIINAT

TARVIKKEET 

LIIMAT

VAAHDOT

TASOITTEET

RAW TEKEE OIKEAN 
TUOTTEEN VALINNAN 
HELPOKSI
Erityyppisten liimojen, saumavaahtojen, massojen ja 
tarvikkeiden tunnistamisen vaikeus helpottuu huomattavasti, 
sillä RAW-tuotteet on merkitty eri väreillä tuotekategorian ja 
käyttötarkoituksen mukaan. Jos et ole varma, sopiiko tietty 
tuote haluamaasi tehtävään, se on helppo tarkastaa! Kaikkien 
tuotteiden pakkauksissa on selkeät symbolit ja tiedot. Helppoa 
ja aikaa säästävää.



VALIKOIMA

SAUMAUSTIKKU
Tuotenro. 29ZP (6 mm) / 

29ZR (15 mm)

AKRYYLIMASSA 
EXTRA / 300 ML

POHJANAUHA
Tutustu tuotteisiin sivulla 18

SEINÄLIIMA / 15 L
Tuotenro. 34SI

TELATTAVA TASOITE 
15 L / MEDIUM
Tuotenro. 34SF

KEVYTTASOITE / 
LIGHT MEDIUM EXTRA / 10 L

Tuotenro. 34SE

KEVYTTASOITE / 
LIGHT ROUGH  / 10 L

Tuotenro. 34SG

ASENNUSLIIMA / 290 ML / 
VALKOINEN

Tuotenro. 23BH

PUHDISTUSLIINA EXTRA
/ 80 PACK

Tuotenro. 39SP
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MASSA YLEISKÄYTTÖÖN 
/ 290 ML / VÄRILLINEN

Tuotenro. 30AB (Valkoinen) / 
30AC (Harmaa) / 30AD (Musta)

MASSA YLEISKÄYTTÖÖN 
/ 290 ML / VÄRITÖN

Tuotenro. 30AA

ASENNUSLIIMA SUPERTACK 
/ 290 ML

Tuotenro. 34SL

PUULIIMA / D3 / 
ULKOKÄYTTÖÖN / 750 ML

Tuotenro. 30AE

PUULIIMA / D2 / 750 ML 
SISÄTILAT

Tuotenro. 23BG

AKRYYLIMASSA 
/ 300 ML+600 ML

Tuotenro. 23BM (300 ml) 
/ 23BN (600 ml)

TIIVISTYSMASSA 
/ 290 ML + 600 ML

Tutustu tuotteisiin sivulla 11

PU PISTOOLIVAAHTO 
/ 750 ML

Tuotenro. 23BP

PU PILLIVAAHTO 
/ 750 ML

Tuotenro. 23BO

TUOTE 
SAATAVILLA 
1.5. ALKAEN



8 9RAW-PRODUCTS.INFO

ONE
OPTION 
IS NOT AN 
OPTION

MASSAT, VAAHDOT, 
PUHDISTUSLIINAT JA 
TARVIKKEET
Saumalla tarkoitetaan yleensä väliä tai rakoa, joka on 
täytettävä täyteaineella. Saumoja on kahta perustyyppiä. 
Viimeistely- eli maalisaumat ovat tavallisesti kapeita, enintään 
6 mm leveitä rakoja, jotka on täytettävä maalaamista varten tai 
esimerkiksi kosteuden eristämiseksi. 

Nämä saumat täytetään tavallisesti akryylipohjaisella massalla, 
sillä maalattavuus on tärkeämpää kuin sauman liikkuvuus. 
Liikuntasaumat tai rakennesaumat taas ovat yli 6 mm leveitä 
rakoja, joiden pitää pystyä liikkumaan rakennuksen liikkeiden 
mukaisesti. Tällaisia ovat esimerkiksi rakennuselementtien 
väliset saumat tai ovien ja ikkunoiden ympärillä olevat raot. 
Näiden saumojen täyttämiseen käytetään tavallisesti joustavia 
massoja, kuten hybridimassaa tai silikonia.
 

SEINÄLIIMAT JA 
TASOITTEET
Tasoitteella saadaan aikaan tasainen pinta, joka voidaan joko 
maalata suoraan päälle tai johon voidaan kiinnittää toinen 
kangas tai tapetti. Pieniin ja keskikokoisiin kohteisiin sopii 
käsilasta. Tasoitetela helpottaa ja nopeuttaa suurten kohteiden 
käsittelyä, on kyse sitten saumoista, pinnoista tai kulmista.

Ruiskutasoite sopii suuriin kohteisiin ja on nopein levitystapa 
kittauslastaa käytettäessä. Lisäksi on erilaisia vesiohenteisia 
liima-aineita, joita käytetään seinäverhousten asentamiseen.

LIIMAT
Liimaamisen tarkoitus on liittää yhteen samoja tai eri materi-
aaleja. Fysikaalisesti kovettuvilla liimoilla, kuten vesiohenteisilla 
puuliimoilla ja kokoonpanoliimoilla, kovettumisen saa aikaan 
tuotteista haihtuva vesi. Fysikaalisesti kovettuvat liimat sopivat 
kohteisiin, joissa tarvitaan vahvaa liimaliitosta esimerkiksi 
puulle ja ainakin toinen pinnoista on huokoinen.

Toinen tyyppi on kemiallisesti kovettuva liima, kuten SMP/
MS-pohjainen parkettiliima ja kokoonpanoliima, joka kovettuu 
ilman kosteuden tai materiaalien vaikutuksesta. Kemiallisesti 
kovettuvat liimat sopivat erityisesti puun, metallin, lasin, be-
tonin ja vastaavien materiaalien liimaamiseen.

Valitse käyttötarkoitukseen sopiva 
RAW liima, massa tai saumavaahto.

RAW-PRODUCTS.INFO 98
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NEW

THE SMALL
DETAILS 
MATTER

UUSI
YMPÄRISTÖ-

YSTÄVÄLLINEN 
TUOTE

TUOTE SAATAVILLA 
1.5. ALKAEN

RAW AKRYYLIMASSA 
EXTRA, 300 ML
Pohjoismaisen Joutsenmerkin saanut akryyli- 
massa on tarkoitettu saumaukseen ja tiivistämiseen 
liikuntasaumoissa, kuten jalkalistojen, kipsilevyjen, 
putkien läpivientien jne. saumaamiseen. Sisäkäyttöön 
kuivissa tiloissa. Pintojen on oltava puhtaita ja kuivia. 
Päällemaalattavissa useimmilla maaleilla.  

// Pohjoismainen joutsenmerkki 
 – Paras työntekijöiden terveydelle

// Pohjoismainen joutsenmerkki 
 – Paras ympäristölle

// High performance Acrylic Sealant -Tiivisteaine

// M1 – Turvallinen sisäilmalle

 

   5097 – 0012
INDOOR PAINTABLE

PHTHALATE
FREE



AKRYYLIMASSA
300 ML / 600 ML
Vesiohenteinen akryylimassa sisätilojen nurkkien saumaukseen, 
ikkunoiden ja ovien ympärille sekä halkeamiin ennen maalausta.
Soveltuu akustiseen saumaukseen. Helppo levittää ja viimeistellä. 
Päällemaalattavissa yleisimmillä maaleilla. 

//    Voidaan käyttää sisätiloissa erilaisilla pinnoilla, kuten betonilla, 
tiilellä, käsitellyllä puulla, eloksoidulla alumiinilla, lasilla, keramiikalla 
jne. ilman pohjamaalia.

//  Käyttölämpötila +5 °C - +30 °C

//   Massa kovettuu yleensä noin 1–2 päivän kuluttua (tämä riippuu 
sauman paksuudesta, suuremmat saumat vaativat pidemmän 
kovettumisajan)

Tuotenro. 23BM (300 ml valkoinen) / 23BN (600 ml valkoinen) / 81YR (Tukkupakkaus 12 kpl)

INDOOR PAINTABLEISOCYANATE

0%

RAW-PRODUCTS.INFO 1312 Katso lisätietoja teknisistä tiedoista

IN & OUTDOOR UV-RESISTANT

UV

FLEXIBILITY

25 HM
ISO 11600

PAINTABLE

ISOCYANATE

0%

WATER
RESISTANT

290 ML 600 ML 600 ML

TIIVISTYSMASSA 
290 ML + 600 ML
MS Sealer on erittäin elastinen MS-polymeeritiiviste, joka soveltuu 
saumaamiseen sekä sisä- että ulkotiloissa. MS Sealer yhdistää 
silikoni- ja polyuretaanitiivisteiden parhaat ominaisuudet.

Soveltuu erityisesti liikuntasaumoihin, julkisivusaumoihin, ovien 
ja ikkunoiden saumaamiseen sekä muihin saumauksiin, joissa on 
aiemmin käytetty silikonitiivisteitä, mutta joissa halutaan mieluummin 
hyödyntää rakennustiivisteen koostumusta ja yhteensopivuutta 
maalien kanssa. Levitä puhtaille, kuiville, öljyttömille ja liattomille 
pinnoille.

// Saumauksen päälle voi maalata useimmilla maaleilla  

// Erittäin hyvä liikuntasaumoihin, joustokyky +/- 25 %

// Käyttölämpötila +5 °C - +30 °C

// MS Sealer täyttää ISO 11600 F 25HM -standardin vaatimukset

Tuotenro. 23BI (290 ml valkoinen) / 
23BK (600 ml valkoinen) / 23BJ (290 ml harmaa) 
/ 23BL (600 ml harmaa) / 34SJ (600 ml musta) /
34SK (600 ml kivihiilenharmaa)

300 ML +
TUKKU- 

PAKKAUS 
12 KPL
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MASSA YLEISKÄYTTÖÖN 

290 ML / VÄRILLINEN
Elastinen liima- ja saumausmassa esim. ilmanvaihtoasennuksiin ja 
metalliteollisuuteen sekä lattia-asennuksiin. Sisä- ja ulkokäyttöön.

// Tarttuu hyvin useimpiin materiaaleihin. 

// Voidaan levittää kosteille pinnoille, jos pinnat eivät ole 
 pysyvästi kosteita.

//   Käyttölämpötila +5°C - +40°C. Työstettävä välittömästi levityksen 
jälkeen, ennen kalvon muodostumista pinnalle.

// Päälle voidaan maalata useimmilla vesi- ja spriipohjaisilla 
 maaleilla – suosittelemme testaamaan pienelle sauma-alueelle 
 ennen koko sauman maalaamista.

Tuotenro. 30AB (Valkoinen) / 30AC (Harmaa) / 30AD (Musta)

WATER
RESISTANT

IN & OUTDOOR

APPROVED

FDA

FOR WET ROOMS PAINTABLE

UV-RESISTANT

UV

ISOCYANATE

0%

FLEXIBLE

+/-20%

TRANSPARENT  

PAINTABLEISOCYANATE

0%

INDOOR

MASSA UNIVERSAL 
290 ML / VÄRITÖN
Elastinen, väritön liima- ja saumausmassa sisäkäyttöön. 

// Tarttuu hyvin useimpiin materiaaleihin. 

// Käyttölämpötila +5 °C - +40 °C  

// Työstettävä välittömästi levityksen jälkeen, ennen kalvon 
 muodostumista pinnalle.

//  Päälle maalattavissa useimmilla vesi- ja spriipohjaisilla maaleilla 
– suosittelemme testaamaan pienelle sauma-alueelle ennen 
koko sauman maalaamista.

Tuotenro. 30AA

KAIKKIIN 
LIIMAUS- JA 

TIIVISTYSTÖIHIN
ULKONA JA 

SISÄTILOISSA

Katso lisätietoja teknisistä tiedoista
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PU PISTOOLIVAAHTO
750 ML
RAW PU/NBS-vaahtoa käytetään tiivistämiseen ja eristämiseen 
esim. ovia ja ikkunoita asennettaessa, betonielementtien väliseen 
eristykseen ja äänenvaimennukseen jne. Tuote on kehitetty 
erityisesti tarkkuutta vaativiin liitostöihin. Käyttölämpötila on 
-5 °C - +30 °C. Purkin lämpötilan on oltava vähintään  +10 °C. PU/
NBS-vaahto on erinomainen sideaine ja eriste. Tarttuu useimpiin 
rakennusmateriaaleihin (ei kuitenkaan polyeteeniin, tefloniin, silikoniin 
tai vastaaviin liimaa hylkiviin pintoihin). Huomaa, että PU-vaahto 
ei kestä auringonvaloa (UV-valoa), joten se on aina peitettävä/
maalattava.

Levitä NBS-pistoolilla, esim. RAW Foam -tiivisteainepistoolilla 
(DB-nro: 9740560). Pistoolia käytettäessä tiivisteen laajeneminen on 
hallittua, mikä helpottaa oikean määrän levittämistä. Asenna NBS-
pistooli venttiiliin ja ravista tölkkiä 10–15 kertaa ennen käyttöä. Käytä 
tölkkiä aina venttiili alaspäin. PU-vaahto kovettuu reagoidessaan 
kosteuden kanssa. Sen vuoksi on varmistettava, että. kosteus on 
riittävä. Vesisumu suoraan pintoihin 
voi olla tarpeen ennen käyttöä. Kovettunut 
vaahto on poistettava mekaanisesti.

Tuotenro. 23BP / 35OU

MAX 35 L  

EXPANDING FOAM  

MAX DOWN TO

-5ºC

IN & OUTDOOR

PAINTABLEMAX 35 L  

EXPANDING FOAM  

MAX DOWN TO

-10ºC

IN & OUTDOOR

PAINTABLE

PU-PILLIVAAHTO  
750 ML
RAW PU -vaahtoa käytetään tiivistämiseen ja eristämiseen, esim. ovia 
ja ikkunoita asennettaessa, betonielementtien väliseen eristykseen 
ja äänenvaimennukseen jne. Käyttölämpötila on  -10 °C - +30 °C. 
Purkin lämpötilan on oltava vähintään  +10 °C. Vaahto on erinomainen 
sideaine ja eriste. Tarttuu useimpiin rakennusmateriaaleihin (ei 
kuitenkaan polyeteeniin, tefloniin, silikoniin tai vastaaviin liimaa 
hylkiviin pintoihin).

Huomaa, että PU-vaahto ei kestä auringonvaloa (UV-valoa), joten se 
on aina peitettävä/maalattava. Asenna mukana tuleva pilli venttiiliin ja 
ravista 20 kertaa venttiili alaspäin. Käytä tölkkiä aina venttiili alaspäin. 

PU-vaahto kovettuu reagoidessaan kosteuden kanssa. Sen vuoksi on 
varmistettava, että kosteus on riittävä. Vesisumu suoraan pintoihin 
voi olla tarpeen ennen käyttöä. Kovettunut vaahto on poistettava 
mekaanisesti.

Tuotenro. 23BO

VOIDAAN 
KÄYTTÄÄ 

-15 °C:EEN 
ASTI

VOIDAAN 
KÄYTTÄÄ 

-15 °C:EEN 
ASTI

Katso lisätietoja teknisistä tiedoista

750 ML +
TUKKU- 

PAKKAUS 
12 KPL



19RAW-PRODUCTS.INFO18

SAUMAUSTIKUT  
RAW saumausmassojen saumaustikut.  Käytetään RAW 
MS-polymeeri ja akryylimassojen viimeistelyyn.

Tuotenro. 29ZP (6 mm) / 29ZQ (8 mm) / 29ZR (15 mm)

TIIVISTEAINEEN 
POHJANAUHA
Tiivisteaineen pohjanauhat (pyöreät) on tarkoitettu käytettäväksi 
alustana, kun saumoja täytetään elastisilla tiivisteillä. Paina 
pohjanauhan alaosa paikalleen pehmeällä työkalulla, esimerkiksi 
saumauslastan kääntöpuolella. Neliönmuotoiset pohjanauhat 
on tarkoitettu käytettäväksi sisätiloissa muovisaumoissa, kuten 
akryylisaumoissa.

HUOM: RAW tiivisteaineen pohjanauhan on oltava 
kooltaan 20 % suurempi kuin sauman leveys. Neliönmuotoiset 
tiivisteaineen pohjanauhat on tarkoitettu sisäkäyttöön, 
kun taas pyöreitä tiivisteaineen pohjanauhoja voidaan 
käyttää sekä ulkona että sisätiloissa. 

Tuotenro. 34SM (16 mm x 5 m) / 34SN (20 mm x 5 m) / 34SO (24 mm x 5 m) 
 / 29ZW (30 mm x 80 m) / 29ZS (13 mm x 400 m) / 29ZT (16 mm x 250 m) 
 / 29ZU (24 mm x 100 mm) / 29ZV (20 mm x 150 mm)

PUHDISTUSLIINA EXTRA 
80 PACK

Puhdistusliina extra on ammattikäyttöinen kostea puhdistusliina, 
jossa on extra puhdistusvoimaa ja joka on erityisesti suunniteltu 
poistamaan kovettumatonta massaa, liimaa, PU-vaahtoa, öljyä, 
likaa ja rasvaa kaikenlaisilta pinnoilta, kuten metallilta, maalatuilta 
pinnoilta, lasilta jne. Testaa liinan vaikutus aina ennen käyttöä pinnan 
näkymättömässä osassa. Puhdista pinta ensin kostealla liinalla ja 
sitten puhtaalla kuivalla liinalla. Jos liinalla puhdistetaan käsiä, on 
suositeltavaa käyttää käsivoidetta sen jälkeen.

Tuotenro. 34SP

VAAHDON, TIIVISTEEN, 
LIIMAN, ÖLJYN, LIAN 

JA RASVAN POISTOON 
ERILAISILTA MATERIAALEILTA 

JA PINNOILTA KUTEN 
METALLI- JA MAALIPINNAT, 

LASI JNE. 

Katso lisätietoja teknisistä tiedoista
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ASENNUSLIIMA SUPERTACK
290 ML
Super Tack on neutraali, kosteutta kovettava kiinnitysliima, joka ei 
sisällä liuottimia tai ftalaatteja.

// Muodostaa vahvan ja samalla joustavan liitoksen, joka 
 voi vaimentaa rakennusosien välisiä liikkeitä.  

// Voidaan käyttää sekä ulkona että sisätiloissa, seiniin, 
 kattoihin, lattioihin. 

// Tarttuu lähes kaikkiin materiaaleihin ja pintoihin.

// Sopii esimerkiksi asennustöihin, joissa peilejä, 
 paneeleja, lasielementtejä ja muita laattamateriaaleja 
 on kiinnitettävä ilman tukea.

// Super Tack on hajuton ja kestää erinomaisesti 
 sään vaikutuksia.

// Käyttölämpötila +5 °C - +40 °C

// Kestävyys -40 °C - +90 °C

Tuotenro. 34SL

IN & OUTDOOR ISOCYANATE

0%

HIGH
STRENGHT

CA. 280
TON/M²

HIGH INITIAL
TACK

CA. 150
KG/M²

PHTHALATE
FREE

WATER
RESISTANT

IN & OUTDOOR
PHTHALATE

FREE

WATER
RESISTANT

HIGH
STRENGHT

CA. 280
TON/M²

ISOCYANATE

0%

FLEXIBLE

+/-20%

ASENNUSLIIMA 
290 ML
Rakennus- ja teollisuuskäyttöön tarkoitettu asennusliima, joka 
soveltuu useimmille rakennusmateriaaleille sekä ulko- että 
sisätiloissa.

// Esimerkkejä: puu, betoni, metalli, PVC, lasi, peilit  

// Muodostaa nopeasti vahvan liimaliitoksen

// Levitä puhtaille, kuiville, öljyttömille ja liattomille pinnoille 

// Käyttölämpötila +5 °C - +40 °C

Tuotenro. 23BH

ERINOMAINEN 
TARTTUVUUS

20 Katso lisätietoja teknisistä tiedoista
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PUULIIMA
D3 ULKOKÄYTTÖÖN / 750 ML
Monipuolinen, nopea, yksikomponenttinen liima kosteudenkestäviin 
kasaus- ja kokoonpanoliimauksiin. Liima täyttää standardin EN 
204/205 luokan D3 vaatimukset.

//  Käytetään hyvää kosteudenkestävyyttä vaativissa kohteissa, 
kuten ovien ja ikkunoiden korjauksiin, märkätiloihin, kalusteisiin, 
keittiöpöytiin, ponttiliimauksiin. Sopii myös reunaliimaukseen ja 
viilutukseen. 

//  Liimatut kappaleet, jotka altistuvat äärimmäisille sääolosuhteille, on 
aina käsiteltävä tehokkaalla pintakäsittelyllä.

// Käyttölämpötila +5 °C - +70 °C 

// Poista märkä liima vedellä.

// Älä altista pakkaselle.

Tuotenro. 30AE

APPROVED

FDA
APPROVED

EN204/205
D3

IN & OUTDOORAPPROVED

EN204/205
D2

INDOOR

  

PUULIIMA  
D2 / 750 ML 
Yksikomponenttinen, yleiskäyttöön soveltuva, vesiohenteinen 
puuliima sisäkäyttöön.

// Käytetään saumoihin, laminointiin ja reunaliimaukseen 
 (puulle, laminaatille, viilulle jne.).  

// Pintojen on oltava puhtaat, kuivat, rasvattomat ja öljyttömät.

// Pehmeä puu (havupuu): levitetään yhdelle pinnalle. Kova puu   
 (lehtipuu): levitetään molemmille pinnoille.

// Purista esineitä yhteen enintään 5 minuuttia levityksen jälkeen   
 vähintään 6 minuutin ajan.

// Liima on kosteudenkestävää, ja se täyttää standardin EN 204/205   
 luokan D2 vaatimukset.

// Älä altista pulloa pakkaselle.  

Tuotenro. 23BG

SISÄ- JA 
ULKOKÄYTTÖÖN
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* Nämä ja muut huokoiset pinnat on suositeltavaa pohjustaa etukäteen.

KÄYTTÖ
TAULUKKO

PUULIIMA 

750 ML

PUULIIMA 
ULKOKÄYT-
TÖÖN

750 ML

ASENNUS-
LIIMA 

290 ML

Puu • • •

Kipsilevy • • •

Pehmeä • •

Korkki ja PVC • •

Pahvi • •

Paperi • •

Kangas • •

Alumiini •

Teräs •

PVC •

Messinki •

Kupari •

Maalatut pinnat •

Betoni •

Lastulevy • • •

Sisätilat •

Sisä-/ulkotilat • •

Lasi •

Peili •

KÄYTTÖ
TAULUKKO

MS 
TIIVISTYS-
MASSA

290 ML &
600 ML

AKRYYLI-
MASSA

300 ML &
600 ML

YLEISLIIMA /
VÄRILLINEN 

290 ML

YLEISLIIMA /
VARITON

290 ML

KATTOTIILI- 
LIIMA 

290 ML

Puu • • • • •

Kipsilevy • •   •*   •* •

Alumiini • • • • •

Teräs • • • • •

PVC • • • • •

Messinki • • • •

Kupari • • • •

Sinkki • • • • •

Maalatut pinnat • • • • •

Betoni • •   •*   •* •

Lastulevy • • • • •

Sisätilat • • • • •

Ulkotilat • • • •

Lasi • • • • •

Styroksi • • •

Ääntä eristävät • •

Kumi

Tiili • • •

KÄYTTÖTAULUKKO

25RAW-PRODUCTS.INFO24
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RAW - SOLD EXCLUSIVELY IN ALL STARK STORES AND ON STARK.DK

See more at raw-products.info 

THE 
SMALL 
DETAILS 
MATTER
RAW kevyttasoite on ammattilaisen 
valinta tasaisen pinnan aikaansaamiseksi. 
Kevyttasoitteet erotat oranssista logosta.
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KEVYTTASOITE 
LIGHT MEDIUM EXTRA / 10 L
RAW Light Medium Extra on valmis kevyttasoite ammattikäyttöön. 
Erittäin helppo levittää ja hioa. Soveltuu kipsilevy ja rappauspinnoille 
seinien- ja kattojen sisätasoituksiin kuivissa tiloissa. Korkea täyttöaste 
ja vähäinen kutistuminen. CE hyväksyntä kipsilevyjen saumaukseen. 
Levitettävissä 4 mm paksuuteen. Päällemaalattavissa dispersio- ja 
alkydimaaleilla.

Tuotteella on pohjoismainen Joutsenmerkki, ja se täyttää myös 
EN 13963 -standardin vaatimukset ja on hyväksytty käytettäväksi 
kipsilevykokoonpanoissa.

Katso lisätietoja teknisistä tiedoista ja suoritustasoilmoituksesta (DoP).

Tuotenro. 34SE

KEVYTTASOITE 
LIGHT ROUGH / 10 L
RAW Light Rough on käyttövalmis kevyttasoite karhean pinnan 
tasoitukseen ja kolojen täyttöön seinä- ja kattopinnoille. Soveltuu 
hyvin karkeille betoni- ja rappauspinnoille. Maalattavat pinnat 
suositellaan vielä ylitasoitettavaksi RAW Medium tasoitteella.

Erittäin helppo levittää ja hioa. Kaikkien pintojen on oltava puhtaita, 
eikä niissä saa olla pölyä tai irtohiukkasia. Epäpuhtaat tai erittäin 
imukykyiset alustat kannattaa pohjustaa RAW Micro Primerilla. 
Soveltuu käytettäväksi sisätiloissa kipsistä, kipsilevystä, betonista, 
kevytbetonista jne. valmistettujen seinien ja kattojen täyttämiseen 
ja täystäyttöön kuivissa tiloissa. Suositellaan enintään 10 mm:n 
täyttöön. Päällemaalattavissa dispersio- ja alkydimaaleilla.

Tuotenro. 34SG

PUTTY KNIFEEASY TO SAND LOW SHRINKAGEINDOOR

Katso lisätietoja teknisistä tiedoista
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TELATTAVA TASOITE 
MEDIUM / 15 L
RAW Roller Medium on telattava kevyttasoite. Soveltuu seinä- ja 
kattopintojen tasoitukseen sekä saumanauhojen kiinnitykseen.  
Erittäin helppo levittää ja hioa. Soveltuu kipsilevy- ja rappauspinnoille, 
seinien ja kattojen sisätasoituksiin kuivissa tiloissa. Korkea täyttöaste 
ja vähäinen kutistuminen. CE hyväksyntä kipsilevyjen saumaukseen. 
Levitettävissä 4 mm paksuuteen.

Tuotteella on pohjoismainen Joutsenmerkki. RAW Roller Medium on 
tarkoitettu käytettäväksi kuivissa tiloissa.

Katso lisätietoja teknisistä tiedoista ja suoritustasoilmoituksesta (DoP).

Tuotenro. 34SF

SEINÄLIIMA 
15 L
Seinäliima paperitapettien, mittapysyvien non-woven -kuitutapettien, 
vinyylitapettian ja ohuiden lasikuitutapettien kiinnitykseen. Suunniteltu 
erityisesti minimoimaan tapetin kutistumisen riski, joka voi johtaa 
näkyviin saumoihin ja irtoamiseen alustasta. Voidaan käyttää 
telalla, harjalla/siveltimellä, ruiskulla ja liimauskoneilla levitettäessä. 
Levitysmäärä 3–5 m²/litra. Kuivumisaika noin 24 tuntia, riippuen 
huoneen lämpötilasta, ilmanvaihdosta ja kosteudesta sekä alustan 
tyypistä.

Tuotenro. 34SI

ROLLER
QUALITYINDOOR

ROLLER
QUALITYLOW SHRINKAGE EASY TO SANDINDOOR

Katso lisätietoja teknisistä tiedoista
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