
Hyvä taivutus- ja puristuslujuus

Erinomainen lämmönjohtavuus

Nopea työstää

Lähes kutistumaton

Vapaasti valittava pintamateriaali

Käyttökohteet: lämpölattiat, välipohjat,  
uivat rakenteet, liitoslattiat, lattiaoikaisut ja  
maanvaraiset lattiat

Knauf kipsimassalattiat 
Luonnollinen ja helppo valinta pintalattioihin

www.knauf.fi



Tiesitkö? 
Kipsilattia on tasalämpöinen ja säästää 
energiaa. Kipsilattia johtaa jopa 40% 
paremmin lämpöä kuin sementtitasoitelattia
 
Pinnoitteen voi valita vapaasti 
 
Tukiverkkoa tai jälkikäsittelyä ei tarvita

Knauf kipsimassalattiat  
Helppo tapa tehdä pintalattioita

Pumpattavista ja itsestään tasoittuvista kipsisideaineisista Knauf-lattiamassoista 
valitset helposti käyttökohteeseesi sopivan tuotteen, aina tasoitekerroksesta  
uivaksi rakenteeksi.

• Knauf-lattiatasoitteet soveltuvat erittäin hyvin 
lattialämmityskohteisiin.

• Uivissa rakenteissa voidaan käyttää eri 
eristevalmistajien tarkoitukseen soveltuvia 
eristeitä. 

• Kipsivalu soveltuu erinomaisesti kohteisiin, joissa 
vaaditaan hyvää askeläänieristystä.

• Hyvän taivutuslujuuden ja pienen kutistuman ansiosta 
verkkoa tai raudoitusta ei tarvita pintalattioissa. 

• Valmis lattia on päällystettävissä kaikilla yleisesti 
käytössä olevilla pintamateriaaleilla, kuten parketti, 
laminaatti, laatat, muovimatto ja epoksipinnoite.

• Massa sekoitetaan ja pumpataan esimerkiksi 
PFT G4- tai PFT ZP 3 -koneella. Pumppauksessa 
suosittelemme käytettäväksi valtuutettuja kipsi- 
lattiaurakoitsijoita.



3D-detaljikuvat  
 

Pintalattia ilman lattialämmitystä
• Knauf LM80: 20–80 mm,  

Knauf LM35: 10–35 mm, 
Knauf OT40: 3–40 mm,  
Knauf YT30: 2–30 mm

• Knauf LM Primer 

• Ontelolaatasto  

Uiva pintalattia
• Knauf LM80: 20–80 mm, 

lattialämmityselementin yläpuolella > 30 mm  

• Knauf LM Aluspaperi ja LM Reunanauha  

• Askeläänieriste  

• Ontelolaatasto 

Uiva pintalattia
• Knauf LM80: 20–80 mm, lattialämmityselementin 

yläpuolella > 30 mm

• Lattialämmitysputket

• EPS asennuslevy, Knauf LM Reunanauha

• Ontelolaatasto

Välipohja
• Knauf LM80: 20–80 mm,  

lattialämmityselementin yläpuolella > 30 mm

• Knauf LM Aluspaperi ja LM Reunanauha

• Rakennuslevy (Esim. lattiakipsilevy KL15)

• Harvalaudoitus 22×100 K200

• Pääkannattajat 50×200 K600



Asiakaspalvelu
+358 207 779 779 
Tekninen tuki 
+358 9 476 400 
Puhelinvaihde 
+358 9 476 400 

Knauf
Bertel Jungin aukio 1
02600 ESPOO 
 
www.knauf.fi

Knauf Oy ei vastaa mahdollisista painovirheistä, puutteellisista, tai virheellisistä tiedoista tuoteluettelossa, hinnastossa, esitemateriaalissa tai verkkosivulla.

3D-detaljikuvat  
 

Soveltuvuustaulukko & tekniset tiedot 

Maanvarainen laatta
• Knauf LM80 >60 mm 

(lattialämmityselementin yläpuolella 
>40 mm)

• Lattialämmitysputket ja asennuskiskot

• Knauf LM Aluspaperi ja  
LM Reunanauha

• Eristys ja pohjatyöt rakenne-
suunnittelijan ohjeiden mukaisesti

Teknistä tietoa LM80 LM35 OT40

Kerrospaksuus, liitoslattia (mm) 20–80 10–35 3–40

Kerrospaksuus, uiva lattia (mm) 30–80 - -

Kävelykelpoisuus (h) n. 24 n. 5 n. 3

Kuormitettavuus, liitoslattia (vrk) 4 2 2

Kuormitettavauus, uiva lattia (vrk) 7 - -

Kutistuma (mm/m) 0–0,1 0–0,1 0–0,1

Puristuslujuus (N/mm2) >30 >30 >20

Taivutuslujuus (N/mm2) >6 >6 >6

Vetolujuus (N/mm2) >1,2 >1,2 >1,2

Pintalattia Saneeraus Fast
• Knauf LM80: 20–80 mm, lattialämmityselementin yläpuolella > 30 mm, 

Knauf LM35: 10–35 mm, lattialämmityselementin yläpuolella > 10 mm, 
Knauf OT40: 3–40 mm, lattialämmityselementin yläpuolella > 4 mm, 
(ø ≤10 mm = 4 mm, ø ≤16 mm = 6 mm, ø ≥17 mm = 7 mm) 

• Knauf LM Primer

• Betoni


