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Platon-lattiatuotteet
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Tuotenumero

Platon Stop Original

Tuote

Myyntiyksikkö

Koko

Määrä/
pakkaus

Parketti- ja laminaattilattioille, passiivisiin lattiaratkaisuihin.
•
matala rakenne
•
hyvä iskunvaimennuskyky
•
estää tehokkaasti kosteuden pääsyä lattiaan; kolme kertaa tiiviimpi kuin rakennusmuovi
•
ilmapalsta mahdollistaa alla olevan betonin kuivumisen
•
lattian pienet epätasaisuudet eivät riko levyä
• ominaisuudet säilyvät vähintään 50 vuotta

Lisätietoa

403215

Platon Stop
Original

rll

1,0 x 20 m
(n. 20 m2)

20 rll/lava

Sisältää teipin

412014

Platon Stop
Original -teippi

rll

75 mm x
18 m

36 rll/ltk

Platon Stop Originalin
tiivistämiseen (tilaustuote)

Platon Lattia

Uiville puu- ja parkettilattioille, pontatun lastulevyn tai vanerin alle millä tahansa lattiapäällysteellä. Paksuus min. 12mm. Passiivisiin
tai koneellisesti ilmastoituihin lattiaratkaisuihin.
•
patentoidut joustavat nystyrät
•
tiivis kosteutta eristävä kerros polypropeenimuovin ansiosta
•
kuivumiskyky ilmaraon ansiosta
•
vaimentaa askelääniä
•
hyvä kantokyky
• hyvä iskunvaimennuskyky, miellyttävä jalkojen alla
Uiviin puu- ja parkettilattioihin,
404001
Platon Lattia
rll
1,07 x 10 m
20 rll/lava
2
pontatun
lastulevyn tai vanerin
(n. 10 m )
alle
millä tahansa
404005
Platon Lattia
rll
2,07 x 20 m
12 rll/lava
lattiapäällysteellä
2

(n. 40 m )

Platon Multi

Tasoite- ja betonilattioille millä tahansa lattiapäällysteellä, ohuille laminaattilattioille. Passiivisiin tai koneellisesti ilmastoituihin
lattiaratkaisuihin.
•
korkea puristuslujuus ja kantokyky
•
ei jousta
• tiivis kosteutta eristävä kerros polypropeenimuovin ansiosta
Tasoite- ja betonilattioille
403105
Platon Multi
rll
2,05 x 20 m
12 rll/lava

(n. 40 m2)

Tarvikkeet

412003

Platonsaumanauha

rll

1 x 30 mm x
20 m

5 rll/ltk

412110

Platontiivistysteippi

rll

1 x 60 mm x
20 m

5 rll/ltk

412011

Platontiivistenauha

rll

Ø 8 mm x
6m

5 rll/ltk

Nordic Waterproofing Oy
Puh. 010 851 1000

Kaksipuoleinen
butyylisaumanauha levyjen
pitkittäissaumoihin ja
seinänvieruspalan liittämiseen
levyyn
Yksipuoleinen
butyylitiivistysteippi levyjen
päätysaumoihin sekä
estämään ilmavuotoja seinän
ja lattian yhtymäkohdassa
Halkaisijaltaan 8 mm
butyylitiivistenauha Ilmapalstan
tiivistämiseen, alueita jakavaan
tiivistämiseen ja läpivienteihin

www.kerabit.fi
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412020

Platontiivistemassa

tuubi

0,3 L

12 tb/ltk

Yleistiivistämiseen,
läpivienteihin,
liikuntasaumoihin

414110

Platonseinänvieruspala

nippu

Platon Ventitex

rll

12 kpl/nippu
eli 15,6
jm/nippu

Ilmapalstan nostamiseksi
seinälle. Huom. kiinnitys
saumanauhalla!

410048

kork. 140 +
50 mm x 1,3
m
1,4 x 30 m
(40 m2)

410140

Ilmastoiva
jalkalista

kpl

15 x 56 mm,
pituus 4,4 m

8 kpl/nippu

410132

Platonpölynsuodatin

rll

6 mm x 40
mm x 2 m

Seinän ja ilmastoivan
jalkalistan väliin

410010

Platon-liitoskaista

rll

0,4 x 20 m
(8 m2/rll)

0,5 mm paksu, väliseinien alle,
liikuntasaumoihin ja
läpivienteihin

410022

Platon-liitoskaista
nystyröillä

rll

0,21 x 10 m
(2,1 m2/rll)

1,0 mm paksu, väliseinien alle

Estämään ääntä betonin ja
nystyrän rajapinnassa.
Betonilaatan päälle ennen
Lattia- tai Multi-levyä. Ei tarvita
jos päälle tulee tasoite,
pintabetoni tai lämmöneriste
Lattian ilmapalstan
tuulettamiseen. Väri valkoinen.

Lisätarvikkeet koneellisesti ilmastoituihin Platon-lattiajärjestelmiin
411581

Platon Z-profiili

kpl

kork. 53 mm
x syv. 24 mm
x pit. 2 m
170 x 12 x 95
mm

411583

Platontuloilmaventtiili

kpl

414810

Platon-kaulus

kpl

Ø 125 mm

414800

Platon-tuuletin

kpl

384 x 302 x
245 mm

414805

Platon-säätöpelti

kpl

lev. 150 mm
x kork. 184
mm

Liittäminen Platon-levyyn Ø
125 mm, tuulettimeen
Ø 80 mm

414801

Platonäänenvaimennin

kpl

pit. 600 mm x
kork. 225 mm

Vähentämään puhallusääntä,
asennetaan Platon tuulettimen
jälkeen. Ø 125 mm

Varustettu irrotettavalla
suodattimella.
Tuulettimen yhdistämiseksi
lattiajärjestelmään.
Alapinnassa butyylimassa.
Eristetty, varustettu säädöillä
ja painevahdilla. Mahdollisuus
varustaa hälyttimellä.

Lisätietoa: http://www.kerabit.fi/tuotteet/lattiat
Rakennekuvat: http://www.kerabit.fi/tuotteet/lattiat/platon-koneellisesti-ilmastoitu-lattia/rakennekuvat
Pölyä sitova pohjuste
Pohjustuskäsittely tarvitaan kun tiivistysnauhaa tai tiivistysteippiä kiinnitetään betoniin, esim. seinä/lattialiitoksen
ilmavuotojen estämisessä, läpivientien ja ilmapalstan tiivistyksessä ja alueita jakavassa tiivistyksessä. Pohjusteeksi
soveltuu esim. Weber Vetonit MD16 pohjuste:
http://www.e-weber.fi/lattiat/tuotteet/lattiatarvikkeet/webervetonit-md-16.html
Nordic Waterproofing Oy
Puh. 010 851 1000

www.kerabit.fi

