
CURA-LAASTIPUMPUT
CURA-SEKOITTIMET
LISÄVARUSTEET JA TARVIKKEET
RTV-yhtymä Oy

CURA-LAASTIPUMPUT
RTV-201, RTV-211, RTV-501 ja RTV-511

- laastipumppulaitteet sisältävät ruuvipumpun
- kapasiteetin säätö työmaalla tapahtuu säätämällä pumpun pyörimisnopeutta variaattorista
- kapasiteetin säätö myös vaihtamalla pumpun staattori ja roottori, malleja on kaksi kappaletta
- RTV-211 ja RTV-511 sisältävät laastisäiliön pintasekoittimen
- RTV-501 ja RTV-511 sisältävät RTV-301 läpivirtaussekoittimen
- säiliö on kuumasinkittyä rakenneterästä 
- laitteessa on isot kumipyörät ja kokoontaittuva vetoaisa käsin siirtelyä varten 
- tarvittaessa allas voidaan varustaa suojaritilällä
- mallien RTV-501 ja RTV-511 allas on varustettu suojaritilällä ja säkinrikkojalla
- pumpattavien/ruiskutettavien massojen raekoko luonnonmateriaaleilla enintään 7 mm ja 
murskeilla enintään 6 mm
- ruiskutusta varten tarvitaan hajoitusilmakompressori, tarvittava tuotto (n. 400 l/min) ja paine
(n. 5 - 6 bar) riippuu materiaalista ja massavirran määrästä

KÄYTTÖKOHTEET MALLEITTAIN

Koneellinen rappaustyö, erilaisten massojen siirtäminen, ontelopalkkien ja ele-
menttisaumojen täyttäminen sekä palosuojamassojen ruiskuttaminen:
- RTV-201 laastipumppu
- RTV-501 laastipumppu ja läpivirtaussekoitttaja

Itsestään siliävien lattiamassojen pumppaaminen
- RTV-211 laastipumppu ja pintasekoittaja
- RTV-511 laastipumppu ja pintasekoittaja sekä läpivirtaussekoittaja



MALLI RTV-201 RTV-211 RTV-501 RTV-511

Tuotto l/min 6 - 40 (50) 6 - 40 (50) 6 - 40 (50) 6 - 40 (50)

Työpaine max. (bar) 25 25 25 25

Tuoton säätö variaattori variaattori variaattori variaattori

Moottori (kW/V/Hz) 5,5 / 380 / 50 5,5 / 380 / 50 5,5 / 380 / 50 5,5 / 380 / 50

Pintasekoitin 
(kW/V/Hz)

ei 0,75 / 380 / 50 ei 0,75 / 380 / 50

Läpivirtaussekoitin
(kW/V/Hz)

ei ei 4,0 / 380 / 50 4,0 / 380 / 50

Säiliön tilavuus (l) 188 188 188 188

Läpivirtaussekoitin,
säiliön tilavuus (l)

ei ei 79 79

Mitat (mm) 2326 * 750 * 640 2326 * 750 * 640 2326 * 750 * 1150 2326 * 750 * 1150

Paino (kg) 250 250 450 450

Sähköliitäntä (A) 32 32 32 32

Sähkövarusteet suunnanvaihtokytkin suunnanvaihtokytkin suunnanvaihtokytkin suunnanvaihtokytkin

Ohjausjännite (V) 24 24 24 24

Letkusto
- halkaisija (mm)
- pituus (m)

32 tai 38 mm
1 - 40 m

32 tai 38 mm
1 - 40 m

32 tai 38 mm
1 - 40 m

32 tai 38 mm
1 - 40 m

TEKNISET TIEDOT



ALKUSANAT

Käyttäjän tulee lukea koneen mukana tuleva tekninen dokumentaatio (käyttöohje, turvamääräykset,
käynnistysohjeet, työskentelyohjeet, jne.) huolellisesti läpi ennen koneen käyttöönottoa ja käyttöä.
Tämä tulee tehdä jotta vähennetään mahdollisuutta koneen rikkoutumiselle ja käyttäjän tai ulkopuo-
lisen henkilön luokkaantumiselle. Koneen käyttäjän tulee olla vähintäin 18-vuotias sekä saanut tarpeel-
lisen koulutuksen koneen ja henkilösuojaimien käyttöön.

RTV-yhtymä antaa CE-sertifikaatin vain koneelle joka on toimitettu kokonaisena valmistajan tarkoit-
tamilla varusteilla. CE-sertifikaattia ei myönnetä toimitetuille osille. 

KONEEN MÄÄRITYS:

- laastipumppu: sähkömoottorin (220V/380V) käyttämä ruuvipumppu, paineilma ruiskutukseen
tuotetaan erillisellä kompressorilla
- ruiskutus/pumppaus on käsinohjattava, laitteisto on asennettu kumipyörille, liikuttaminen käsin
työntämällä/vetämällä, varustettu tuelle
- säiliö varustettu kuumasinkityllä suojaritilällä
- säiliö sekä laitteen sisäosat ovat kuumasinkittyärakenneterästä
- pumpun kapasiteetin säätö variaattorilla
- pumpun kapasiteetin säätö myös eri nousuisia syöttöruuveja (staattori ja roottori) vaihtamalla
- mallit RTV-210 ja RTV-510 varustettu pintasekoittajalla
- mallit RTV-500 ja RTV-510 varustettu RTV-300 läpivirtaussekoittajalla
- suurimmat sallitut raekoot pumpattaville aineille 5 mm (varsinkin murskattua kiviainesta sisältävä
laasti), valmistajan määrittämiä maksimi raekokoja ei saa ylittää
- ruiskutus/pumppaus vaatii kompressorin, tuotto noin 400 l/min ja paine noin 5 - 6 bar (riippuvat mate-
riaalista ja viskositeetista)
- laastipumppujen käyttö

- RTV-200 laastipumppu
- RTV-500 laastipumppu ja läpivirtaussekoitin
- RTV-210 laastipumppu ja pintasekoitin
- RTV-510 laastipumppu, läpivirtaussekoitin ja pintasekoitin

TARKOITETTU KÄYTTÖ:

- laastien, pinnoitteiden, injektiosementin, injektiobetonin, injektiolaastin sekä itsestään tasoittuvien lat-
tiamassojen ja tasoitteiden ruiskutus, pumppaus ja siirto
- aineille jotka koneen ja laastin valmistajat ovat tarkoittaneet pumpattavaksi (vesi- ja liuotinsekoitteiset,
märkänä työstettävät, pumpattavat aineet)
- rakennus-, saneeraus- ja kunnossapitotyöt
- hiekka- ja muovitasoitteiden ruiskuttaminen
- kumiasfaltti- ja -sementtipinnoitteet 
- luolien ja kaivosten injektioruiskutukset
- liuottimien käyttö kielletty, poislukien vesi, tärpätti ja laastivalmistajan suosittamat liuottimet
- suurimmat sallitut raekoot pumpattaville aineille ja pumpuille
- ontelopalkkien ja elementtisaumojen täyttäminen, ohutpinnoitteiden, kuitulaastien ja palonsuoja-
aineiden ruiskuttaminen, erilaisten massojen siirtäminen sekä esisekoitettujen kuivalaastien sekoitus
- pystysaumabetonin pumppaus
- tarkoitettu käyttö edellyttää teknisten ohjeiden, etenkin käyttöohjeissa annettujen ohjeiden noudat-
tamisen
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KÄYTTÖTILA:

- konetta voidaan käyttää sekä ulkona että sisällä
- koneella voidaan ruiskuttaa massa myös veden alla, ennen vedenalaisia töitä ota yhteys toimittajaan
tai valmistajaan
- ylin suositeltava käyttölämpötila on +30°C (86 F), haihtuva kosteus saattaa kuivattaa pumpattavaa /
ruiskutettavaa massaa liikaa ja aiheuttaa tukoksen, käyttäjän tulee huolehtia tällöin massan riittävästä
kosteudesta sekä myös sähkömoottorin riittävästä jäähtymisestä pitämällä jäähdytysrivat puhtaina
sekä tarkkailemalla koneen pinnan lämpötilaa
- alin suositeltava käyttölämpötila on +5°C (41 F), pumpattava/ruiskutettava massa saattaa jäätyä
koneen sisälle tai letkuun aiheuttaen tukoksen 

JÄNNITE, VESI, PAINEILMA:

- varmistu vikavirtasuojauksesta työmaakaapissa
- käyttäjän tulee huolehtia käyttöjännitteen pysymisestä riittävän tasaisena (maksimivaihtelu) sekä
varautua virransyötön katkeamiseen
- käyttäjän tulee huolehtia paineilman paineen pysymisestä riittävän tasaisena
- paineilman tulee olla öljytöntä sekä puhdasta irtoroskista koska ne pilaavat työtuloksen
- huomioi laastivalmistajan rajat veden lämpötilalle ja puhtaudelle, kuuman veden käyttö kielletty koska
se aiheuttaa palovammoja (< 45°C = 113 F)

TURVAETÄISYYS:

- koneen käyttö vaatii 2 m:n turvaetäisyyden (itse koneeseen että pumppausta suorittavaan henkilöön),
tarpeeton sekä asiaankuulumaton oleskelu turva-alueen sisällä on kielletty
- käyttäjän tulee huolehtia varsinkin lapsien ja kotieläinten pitämisestä poissa turva-alueelta 
- älä laita raajojasi koneen liikkuvien tai pyörivien osien läheisyydelle koneen käydessä
- älä laita työkaluja tai keppiä koneen massasäiliöön koneen käydessä auttaaksesi massan kulkua tai
kokeillaksesi massan määrää

OHJEITA HENKILÖSUOJAIMIEN KÄYTÖSTÄ:

- perehdy koneen valmistajan turvaohjeisiin sekä käytä vain asianmukaisia ja hyväksyttyjä henkilösuo-
jaimia 
- varmistu, että koneen käyttäjä on vähintäin 18-vuotias sekä saanut tarpeellisen koulutuksen koneen
ja henkilösuojaimien käyttöön

Valmistaja VAATII kuulosuojaimien käyttöä
- käyttäjän sekä myös koneen läheisyydessä työskentelevien henkilöiden tulee koneen aiheuttamasta
melusta johtuen, varsinkin sisätiloissa, käyttää asianmukaisia ja hyväksyttyjä kuulosuojaimia 

Valmistaja SUOSITTAA seuraavien henkilösuojaimien käyttöä
- kuivalaastia käsiteltäessä tulisi käyttää hengityssuojaimia koska laastipöly saattaa vahingoittaa
keuhkoja, samoin laastipöly kuivattaa ihoa ja altistaa allergialle joten käsineitä tulisi käyttää
- ruiskutettaessa, varsinkin yli metrin korkeudelle saattaa pistoolista tuleva märkä pisarointi ärsyttää
silmiä, keuhkoja sekä ihoa, hengityssuojaimia, silmäsuojaimia ja käsineitä tulisi käyttää
- pumppauksessa/ruiskutettaessa käytettävä paineilma on vaarallista varsinkin silmille, sitä tulee käyt-
tää vain pumppaukseen/ruiskutukseen, silmäsuojaimia tulisi käyttää
- noudata laastivalmistajan ohjeita kuivan laastin sekä pumpattavan laastin käsittelystä sekä laastivalm-
istajan turva- ja käsittelyohjeita
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MÄÄRÄAIKAISTARKASTUKSET JA ENNEN KÄYTTÖÄ:

- seuraavien koneenosien kiinnitykset on tarkistettava määrätyin väliajoin työskentelyn aikana sekä
aina otettaessa kone käyttöön (mutterit, haat, suojukset, kiinnitykset, letkunliittimet, ruuvit ja suojaimet
valmistajan tarkoittamalla tavalla asianmukaisesti ja tiukasti kiinnitetty)
- varsinkin ohjauskaapin kansi asianmukaisesti suljettu
- älä ruiskuta vettä suoraan ohjauskaappia kohden

SÄHKÖLAITTEET:

- suorita huolto, kunnossapito ja asennukset siten, että verkkojohto ei ole liitetty 
- sähkö- ja turvalaitteiden ‘ohittaminen’ sekä omien kytkentöjen tekeminen on ehdottomasti kielletty
- kone on suojattu sähköiskun, oikosulun ja ylikuormituksen varalta:

- suojaus lämpöreleellä (RTV-201, RTV-501 ja RTV-300)  
- suojaus moottorisuojalla (RTV-211 ja RTV-511)

- ohjauskaapin luukun saa avata vain ammattitaitoinen huoltomies

KONEEN KYTKIMET (KATSO SÄHKÖPIIRUSTUS):

- (S1)käsikytkin käynnistykseen ja pyörimissuunnan valintaan 
- (S2)käsikytkin pintasekoittajan käynnistykseen 
- (F1) lämpöreleen/moottorisuojan palautuskytkin
- (HS)hätäpysäytyspainike
- (S0)sähkökatkon kuittauskytkin

HÄTÄPYSÄYTYS:

- katso hätäpysäytyspainikeen paikka seuraavasta kuvasta, varmistu sen paikasta koneessa
- hätäpysäytin toimii painamalla hätäpysäytyspainiketta, se katkaisee välittömästi energiansyötön
koneen toimilaitteeseen, varmistu sen toimintatavasta
- hätäpysäytyspainike estää koneen uudelleenkäynnistymisen jos painiketta ei vapauteta
- koneen itsestään tapahtuva uudelleenkäynnistyminen energian kytkeytyessä energiakatkon jälkeen
on estetty ohjausvirran katkaisevalla apureleellä
- koneet on varustettu yhdellä hätäpysäytyspainikkeella paitsi malli RTV-501/511 jossa on kaksi
hätäpysäytyspainiketta
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KONEEN KIINNITYS JA ANKKUROINTI TYÖSKENTELYÄ VARTEN:

- kone on mahdollisuuksien mukaan asetettava vaakasuoralle pinnalle, sijoitettaessa kone kaltevalle
pinnalle on kiinnitykseen ja ankkurointiin kiinnitettävä erityistä huomiota, kiinnitys riittävän lujasti käyt-
täen riittävän vahvoja ja ehjiä kettinkejä, liinoja tai köysiä
- huomioi säiliön täysinäisyyden vaikuttaminen koneeseen vakavuutta heikentäen 
- varaudu koneen mahdolliseen kaatumiseen johtuen äkkinäisestä, odottamattomasta, tahattomasta tai
tahallisesta iskusta sekä koneen liikkumiseen johtuen tärinästä

SÄHKÖLAITTEIDEN OSALTA VARMISTU AINA ENNEN KÄYTTÖÄ:

- varmistu, että suora eikä epäsuora kosketus jännitteisiin osiin ei ole mahdollinen, tarkista
silmämääräisesti varsinkin seuraavat:

- tulokaapeli (kaapelit, liittimet)
- ohjauskaappi (luukku kiinni, liittimet)
- sähkömoottori (liittimet, kotelot kiinni)

- koneen sähkökytkennät, liittimet sekä kosketuspinnat ovat puhtaat, ehjät sekä asianmukaisesti kiin-
nitetyt
- kaikki koneen liittimet, johdot sekä muut sähkötarvikkeet ovat valmistajan hyväksymää tyyppiä
- varmistu työskentelypaikan sähkölaitteiden soveltuvuudesta ja kunnossaolemisesta suoritettavaa
pumppausta varten (380 V / 32 A)
- varmistu, että työmaakaapissa on vikavirtakytkin
- varmistu, että ohjauskaapin luukku on kiinni, muutoin mahdollisuus oikosulkuun ja sähköiskun
vaaraan
- ohjauskeskuksen luukun saa avata vain ammattitaitoinen huoltomies

ENNEN KONEEN KÄYNNISTÄMISTÄ:

- perehdy koneen ohjekirjaan, varsinkin käynnistys- ja työskentely- sekä turvaohjeisiin sekä käytä
asianmukaisia ja hyväksyttyjä henkilösuojaimia (kuulosuojaimet, hengityssuojaimet ja suojalasit) sekä
käsineitä, varmistu koneessa olevien varoituskilpien sijainnista sekä niiden sanomasta
- varmistu, että koneen käyttäjä on vähintäin 18-vuotias sekä saanut tarpeellisen koulutuksen koneen
ja henkilösuojaimien käyttöön
- varmistu hätäpysäyttim(i)en hallintaelimen paikasta sekä toimintatavasta
- käyttäjän tulee huolehtia käyttöjännitteen soveltuvuudesta ja pysymisestä riittävän tasaisena, varaudu
virransyötön katkeamiseen
- varmistu pumpattavan aineen soveltuvuudesta koneelle 
- varmistu, että koneen sähkökytkennät, liittimet sekä kosketuspinnat ovat puhtaat, ehjät sekä asianmu-
kaisesti kiinnitetyt sekä ohjauskaapin luukku on kiinni
- valitse koneen pyörimissuunta huolellisesti
- kiinnitä/ankkuroi kone kunnolla varsinkin kaltevalla pinnalla, huomioi säiliön ollessa täysinäinen sijait-
see koneen painopiste varsin korkealla, huomioi varsinkin äkkinäisen, odottamattoman sekä tahatto-
man tai tahallisen iskun mahdollisuus
- varmistu suojalaitteiden asianmukaisesta kiinnityksestä
- varmistu turvaetäisyydestä, suositus mahdollisesta merkinnästä
- järjestä työtilan tuuletus jos kuivaa laastia käsitellään paljon
- liitä verkkojohto koneen sähkörasiaan
- käynnistä kone, huomioi pistoolin hanojen avausjärjestys (ilma, laasti) ja sulkemisjärjestys (laasti,
ilma)
- noudata valmistajan turvaohjeita sekä suurta varovaisuutta
- tarkkaile työympäristöäsi suorittaessasi pumppausta, lopeta pumppaus heti kun ylimääräinen henkilö
ilmestyy turvavyöhykkeen sisäpuolelle 
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LAITTEEN KÄYNNISTYS (RTV-201)

- kiinnitä letkut ja johdot sekä liitä ohjauskaapeli laitteen ohjauskaapin sivussa olevaan 24 V:n pistora-
siaan ja yhdistä laite sähköverkostoon
- varmista hätäkatkaisijan painimen asento (ulosvedetty)
- paina virran kuittaus -painiketta
- siirrä katkaisija pumpun käynnistystä varten asentoon 1, katkaisija on laastipumpun kyljessä olevassa
kytkinkotelossa
- pumppu voidaan nyt käynnistää ruiskupistoolin katkaisijasta
- täytä säiliö pumpattavalla aineella ja suorita koekäyttö
- tarkista kiertosuunta, pumpun ja syöttöruuvin tulee pyöriä myötäpäivään
- jos pumppu käy väärään suuntaan, siirrä katkaisija asentoon 2.
- ruiskutettaessa laastia tms. täytyy letkut aina ensin voidella muutamalla litralla kalkki- tai sement-
tiliejua, joka pumpataan pumpun ja letkujen läpi
- älä käytä pumppua kuivana, puhdasta vettäkin pumpattaessa on kuluminen suhteellisen suurta
- moottorin kiertosuuntaa voidaan muuttaa. Älä tee sitä kuitenkaan käytön aikana.
- raekoko ei saa ylittää 5 mm.

KAPASITEETIN SÄÄTÖ

- RTV-201 pumpussa on variaattori kapasiteetin säätöä varten
- kapasiteettia voidaan säätää vain pumpun käydessä variaattorin säätöpyörää kääntämällä (katso
kuva, vasen nuoli)
- pienin kapasiteetti on tarkoitettu hienolaastille, muut kapasiteetit ns. karkeille laasteille.

PUHDISTUS:

- koneen käyttäjän tulee huolehtia koneen, varsinkin sähkölaitteiden, riittävästä puhtaudesta jotta var-
mistetaan sähkömoottorin ja pumpun riittävä jäähtyminen sekä turvakytkimien ja hallintalaitteiden
pysyminen helposti erotettavissa ja toimintakuntoisina
- likainen kone on helpompi vikaantumaan sekä vaurioitumaan, likaantuminen saattaa kasvattaa oiko-
sulun mahdollisuutta tai lämpöreleen laukeamista 
- puhdistaessa konetta paineisella vedellä tulee kone olla kytketty sähköverkosta sekä ohjauskaapin
ovi tulee olla kiinni

5.



VARASTOINTI:

- kone tulee varastoida huolellisesti puhdistettuna, mieluiten kuivassa ja viileässä sisätilassa, ulkona
tapahtuvaa varastointia varten tulee huolehtia koneen peittämisestä pressulla tai vastaavalla
- pitkäaikaista varastointia varten voidaan suorittaa mahdollinen rasvaus muottiöljyllä
- laasti- ja ilmaletku sekä sähköjohto tulee varastoida puhtaina kelattuna isolle rullalle ilman kierteitä
- laasti- ja ilmaletkun sekä sähköjohdon kunnollinen varastointi lisää niiden ikää

KULJETUS, SIIRTO, NOSTAMINEN JA KIINNITYS:

- koneen nostoa varten katso nostokohdat sivun 3. kuvasta
- koneen siirtoa varten se tulee kiinnittää kuljetusalustaan riittävän lujasti käyttäen riittävän vahvoja ja
ehjiä kettinkejä, liinoja tai köysiä
- konetta ei saa siirtää vetämällä autolla, traktorilla tai vastaavilla koneilla
- konetta ei saa siirtää letkusta tai sähköjohdosta vetämällä, seurauksena saattaa olla letkun katkeam-
inen, koneen kaatuminen tai jopa sähköiskunvaara
- siirrä kone kädensijasta vetäen tai työntäen, koneen säiliön täysinäisyys vaikuttaa koneen vakavuutta
heikentävästi
- koneen ja siitä irroitettujen osien nostaminen tulee suorittaa ainoastaan valmistajan osoittamia
paikkoja käyttäen, ei henkilönostoa samaan aikaan
- nosta käyttäen riittävän vahvoja ja ehjiä kettinkejä, liinoja tai köysiä (ainoastaan malleja RTV-201/211
ja RTV-501/511 saa nostaa)
- koneen käsittelyssä (kuljetus, huolto ja käyttö) on huomioitava koneen painopisteen sijainti varsin
korkealla, joten on huolehdittava koneen riittävästä kiinnityksestä ja ankkuroinnista jotta vältetään
koneen kaatuminen äkkinäisestä, odottamattomasta, tahattomasta tai tahallisesta iskusta sekä liik-
kuminen johtuen tärinästä
- kiristynyt letku saattaa liikuttaa konetta tai kaataa sen, varsinkin poikittaiseen suuntaan (= koneen
pyörien akselin suunta) letkua tahattomasti tai tahallisesti vedettäessä kaatumisvaara on suuri
- kone on mahdollisuuksien mukaan asetettava vaakasuoralle pinnalle, sijoitettaessa kone kaltevalle
pinnalle on kiinnitykseen ja ankkurointiin kiinnitettävä erityistä huomiota
- koneen käsittelyssä on huomioitava koneen osien rikkoutumismahdollisuus
- ei saa nostaa säiliö täysinäisenä

LETKUT JA JOHDOT:

- koneen letkut ja sähköjohto tulee sijoittaa siten, että ne eivät taitu mutkalle esimerkiksi terävien kul-
mien kohdalla
- älä vedä kiertynyttä letkua tai sähköjohtoa
- älä aja letkun tai sähköjohdon päälle ajoneuvolla
- valmistajan toimittama letku kestää lämpötiloja -35°C .... +70°C (-31 F .... +158 F)
- älä käytä letkua tai sähköjohtoa kiinnittämiseen eikä ankkurointiin
- letkujen ja sähköjohdon käyttöikä riippuu esimerkiksi puhdistuksesta käytön jälkeen, säilytyksestä ja
suoran auringonvalon välttämisestä

MASSAT JA MITAT:

- koneen massa sekä pääosien mitat löytyvät ohjekirjasta
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KIELLETYT KÄYTTÖTARKOITUKSET: 

Konetta saa käyttää ainoastaan valmistajan tarkoittamiin käyttötarkoituksiin, katso myös kohta Tarkoi-
tettu käyttö. Seuraavassa koneelta kiellettyjä käyttötarkoituksia sekä riskejä ja vaaratekijöitä: 

KIELLETTY KÄYTTÖTARKOITUS RISKI TAI VAARATEKIJÄ
Konetta sekä koneen osia ei saa käyttää mihin-
kään muuhun käyttötarkoitukseen kuin niihin mihin
koneen valmistaja on koneen ja koneenosat
tarkoittanut

Loukkaantumisvaara sekä mahdollinen
koneen rikkoutuminen

Koneella saa pumpata ainoastaan niitä aineita,
jotka koneen valmistaja ja laastivalmistaja on
tarkoittanut pumpattavaksi

Mahdollinen koneen rikkoutuminen

Valmistajan tarkoittamaa konekohtaista maksimi-
raekokoa ei saa ylittää

Mahdollinen koneen rikkoutuminen

Koneen käyttäminen pelkällä vedellä on kielletty
lukuunottamatta koneen lyhytaikaista koneen
pesua, konetta ei saa käyttää kuivana

Mahdollinen koneen rikkoutuminen

Ehdottomasti kielletty syttyvät sekä räjähdysalttiit
nesteet ja aineet

Räjähdys- ja tulipalovaara sekä mahdolli-
nen koneen rikkoutuminen

Muiden liuottimien kuin veden, tärpätin ja laasti-
valmistajien suosittamien liuottimien käyttäminen
kielletty

Räjähdys- ja tulipalovaara sekä mahdolli-
nen koneen rikkoutuminen (varmista liuotti-
men soveltuvuus koneeseen, lue laastin
valmistajan ohje tai ota yhteys koneen
valmistajaan)

Älä laita työkaluja tai keppiä koneen massasäiliöön
koneen käydessä auttaaksesi massan kulkua tai
kokeillaksesi massan määrää, älä avaa ritilöitä
äläkä kurkota niiden läpi ellet ole irroittanut konetta
sähköverkosta

Takertumis- ja nieluunjoutumisvaara sekä
mahdollinen koneen rikkoutuminen

Kotieläinten ruoan jauhatus, pienentäminen, pilk-
kominen sekä levitys kielletty 

Loukkaantumisvaara sekä kone ei ole
tarkoitettu käytettäväksi elintarvikkeiden
yhteydessä (hygieniarajoitus)

Kielletty käyttää puutarhan ja vastaavien kastelu-
laitteena sekä lumenlevityslaitteena

Loukkaantumisvaara lasten ja kotieläinten
pääsystä turvaetäisyyden sisäpuolelle sekä
mahdollinen koneen rikkoutuminen

Lasten ja kotieläinten leikkiminen ja pääsy kielletty
koneen läheisyyteen

Loukkaantumisvaara lasten ja kotieläinten
pääsystä turvaetäisyyden sisäpuolelle,
vaarana: koneen kaatuminen, ruiskutetta-
van aineen paineenalaisuus uhkana näölle
sekä melu vahingollista kuulolle

Koneesta ei saa poistaa mitään valmistajan sinne
tarkoittamia koneenosia (koskee sekä tarkoitettuja
että kiellettyjä käyttökohteita) vaikka kone toimi-
sikin ilman näitä osia, huomioi varsinkin suoja- ja
turvalaitteet

Loukkaantumisvaara sekä mahdollinen
koneen rikkoutuminen

Koneen käyttäminen elintarvikkeiden tai ruuan
valmistamiseen, pyykinpesuun sekä muihin koti-
taloustöihin on kielletty

Loukkaantumisvaara sekä kone ei ole
tarkoitettu käytettäväksi elintarvikkeiden
yhteydessä (hygieniarajoitus)

Pumppauksen vaatimaa paineilmaa ei saa käyttää
mihinkään muuhun käyttötarkoitukseen kuin pump-
attavaksi tarkoitetun aineen pumppaukseen. Kiel-
letty esimerkiksi siivous ja vaatteiden puhdistus

Loukkaantumisvaara (paineilma on vaaral-
lista varsinkin joutuessaan kohdistetuksi
kasvoihin, seurauksena saattaa olla sokeu-
tuminen)

7.



Koneen laasti- ja ilmaletkua sekä sähköjohtoa ei
saa käyttää koneen kiinnittämiseen, niitä saa käyt-
tää ainoastaan niille tarkoitettuihin käyttötarkoituk-
siin

Sähköjohdon murtuminen johtaa sähkö-
iskun mahdollisuuteen, laasti- ja ilmaletkun
murtuminen johtaa paineisen ruiskun
aiheuttamaan vaaraan varsinkin silmille  

Koneen laasti- ja ilmaletkua sekä sähköjohtoa ei
saa käyttää koneen ankkuroimiseen asettamalla
letku tai johto koneen pyörän jarruksi 

Sähköjohdon murtuminen johtaa sähkö-
iskun mahdollisuuteen, laasti- ja ilmaletkun
murtuminen johtaa paineisen ruiskun
aiheuttamaan vaaraan varsinkin silmille

Koneen siirtäminen letkusta tai sähköjohdosta
vetämällä on kielletty.

Sähköjohdon murtuminen johtaa sähkö-
iskun mahdollisuuteen, laasti- ja ilmaletkun
murtuminen johtaa paineisen ruiskun
aiheuttamaan vaaraan varsinkin silmille

Koneen sähkömoottoreita ei saa kytkeä muiden
kuin valmistajan tarkoittamien laitteiden pyörit-
tämiseen

Sähköiskun mahdollisuus, loukkaantumis-
vaara sekä mahdollinen koneen rikkou-
tuminen

Sähkö- ja turvalaitteiden ‘ohittaminen’ sekä omien,
valmistajan kieltämien sähkökytkentöjen teke-
minen on ehdottomasti kielletty

Sähköiskun mahdollisuus, loukkaantumis-
vaara sekä mahdollinen koneen rikkoutu-
minen

8.



RISKIANALYYSI

Table 1: 

VAARATEKIJÄ ELIMINOINTI OHJEKIRJ
A

Koneen itsestään tapahtuva uudelleenkäyn-
nistyminen energian kytkeytyessä energia-
katkon jälkeen on estetty koska uudelleen
käynnistymisestä aiheutuu vaaraa

Ohjausvirran katkaiseva apurele

Ritilöiden reunojen liian suuret raot Raot pienennetään
Suuret raot ritilöissä (neliömäiset ja pitkäno-
maiset)

Raot pienennetään

Sinkityspurseet ja jäysteet teräviä Purseet ja jäysteet poistetaan
Pyörivä akselin pää (läpivirtaussekoitin)
esillä

Turvakaari akselin päähän

Pyörivä akselin pää (pintasekoittaja) esillä Turvakaari akselin päähän
Hätäpysäytin puuttuu Asennetaan 
Suuret raot moottorin ja pumpun välillä (ylä-
puolella)

Suojan asennus sekä varoitus-
merkki

Suuret raot moottorin ja pumpun välillä (ala-
puolella)

Varoitusmerkki

Koneen melutaso korkea Kuulosuojaimien käyttövaatimus
 

Laastipöly saattaa vahingoittaa keuhkoja
sekä kuivattaa ihoa ja altistaa allergialle

Hengityssuojaimia, silmäsuojaimia
ja käsineitä suositellaan käytettä-
väksi, katso myös laastin valmis-
tajan käyttöohje

Ruiskutettaessa, varsinkin yli metrin korkeu-
delle, saattaa pistoolista tuleva märkä pisa-
rointi ärsyttää silmiä, keuhkoja sekä ihoa 

Hengityssuojaimia, silmäsuojaimia
ja käsineitä suositellaan käytettä-
väksi, katso myös laastin valmis-
tajan käyttöohje

Pumppauksessa käytettävä paineilma on
vaarallista varsinkin silmille

Silmäsuojaimia suositellaan
käytettäväksi

Säkinrepijässä (RTV-300/301) tulee varoa
säkinrepijän teriä

Käsineitä suositellaan käytettä-
väksi (kun säkinrepijää ei käytetä
tulee se kääntää ylösalaisin terät
alaspäin)

Ritilän avaaminen sallittu vain kun kone on
irroitettu sähköverkosta

Ritilät ovat avattavissa vain työ-
kaluja käyttäen

Paineenpoisto letkusta työn jälkeen Sammuta kone, kytke irti sähkö-
verkosta

Tukkeutuneen letkun irroitus Sammuta kone, kytke irti sähkö-
verkosta 

Nostaminen sekä koneen massa Nostokohdat asennettu
Koneen vakavuuden menettäminen (säiliö
täysinäisenä painopiste on korkealla)

Sammuta kone, kytke irti sähkö-
verkosta

Työskennellessä tai puhdistettaessa ohjaus-
kaapin kansi auki tai raollaan (sähköiskun
vaara) 

Kansi avattavissa vain työkalulla

Läpivirtaussekoittimen päädyn kiinnitys irti
tai löysä

Sammuta kone, kytke irti säh-
köverkosta

Pumpun vaippa löysä tai rikkoutunut Sammuta kone, kytke irti sähkö-
verkosta



Sähköjohto hiertynyt rikki Sammuta kone, kytke irti sähkö-
verkosta, vaihda

Paineilmaletku katkennut Sammuta kone, kytke irti sähkö-
verkosta, vaihda

Suojaritilä auki tai puuttuu kokonaan Ritilät ovat avattavissa vain työ-
kaluja käyttäen

Koneen huolimaton kiinnitys tai ankkurointi Sammuta kone, kytke irti sähkö-
verkosta

Pistoolin, ilma- tai laastiletkun putoaminen Laastin tulo ei käynnisty 
Pumpun äkillinen jumittuminen Sammuta kone, kytke irti sähkö-

verkosta, varmistussokka käyttö-
akselissa katkeaa estäen sähkö-
moottorin rikkoutumisen

Sähkölaitteen vikaantuminen tai vikatila Sammuta kone, kytke irti sähkö-
verkosta, kutsu ammattimies

Vikaantuminen tai vikatila ohjauspiirissä Sammuta kone, kytke irti sähkö-
verkosta, kutsu ammattimies

Vikavirtakytkimen puuttuminen työmaa-
kaapista voi särkeä koneen.

Sammuta kone, kytke irti sähkö-
verkosta, varmista vikavirtakytki-
men olemassa olo

Ulkopuolinen virransyöttöhäiriö tai katkos Sammuta kone, kytke irti sähkö-
verkosta, kutsu ammattimies

Table 1: 



HUOLTOTYÖT (RTV-201)

VETOAKSELIN TIIVISTEIDEN VOITELU

- vetoakselin tiivisteet on voideltava päivittäin tukilaipan rasvanipasta (48), (katso kuva, oikea nuoli)

PUMPUN SÄÄTÖ

- pumpun kumivaippa (24), jossa on pituussuuntaiset urat, voidaan puristaa vaipan säätäjällä (16), kun
kapasiteetti on kulumisen vuoksi laskenut
- tällä toimenpiteellä pidennetään vaipan käyttöikää moninkertaiseksi, säätäjää löysennettäessä kapa-
siteetti laskee

MAKSIMIKAPASITEETIN SÄÄTÖ 

1. Materiaali pumpataan suurimmalla nopeudella takaisin säiliöön.
2. Kiristä säätöruuveista (neljä kappaletta osassa 3) ja tarkkaile materiaalivirtaa.
3. Jos kapasiteetti tällöin lisääntyy, kierrä ruuveja edelleen kunnes maksimikapasiteetti on saavutettu.
4. Tämän jälkeen löysää ruuveja kunnes suihku kääntyy laskuun. Kierrä ruuveja vielä neljännes
kierros. Ohjeiden noudattaminen on tärkeää vaipan kulumisen vähentämiseksi



PUHDISTUS

- pitemmän työkatkon aikana pumppu ja letkusto on puhdistettava, puhdista ensin kone, sitten letkusto

1. Käytä pumppua takaperin kunnes paine on poistunut letkusta, avaa liitin varovasti, älä katso liittimen
suuntaan, suojaa silmäsi.
2. Huuhtele ja puhdista pumppu, tyhjennä allas ja täytä se puhtaalla vedellä.
3. Irroita ruiskusuutin ja puhdista se.
4. Kastele pesupallo vedellä ja työnnä se laastiletkuliittimeen (2). 
5. Yhdistä letku pumppuun ja pumppaa vettä kunnes pallo tulee ulos toisesta päästä, tämä tulee tehdä
kaksi kertaa, jotta letkusto tulee puhtaaksi.
6. Letkusto pitää tyhjentää vedestä mikäli jäätymisvaara uhkaa.

TUKKEUMAT LETKUSSA VOIVAT JOHTUA SEURAAVISTA SYISTÄ:

1. Letkun riittämätön voitelu ennen laastin pumppausta.
2. Helposti eriytyvän ja vaikeasti pumpattavan laasti käyttö.
3. Vuoto laastiletkuliittimessä.

- jos massa ei tule suuttimeen, vaikka pumppu käy ja letku on kova, on ryhdyttävä seuraaviin toimen-
piteisiin:

1. Pysäytä pumppu välittömästi.
2. Hellitä painetta letkussa käyttämällä pumppua taaksepäin. 
3. Puhdista laastiletku viemällä 3/8” tai 1/2” vesiletku laastiletkuun ja huuhtomalla tulppa pois, monesti
riittää ravistus ja letkun lyönti sen riippuessa pystysuorana.

VAIPAN PURKAMINEN JA VAIHTO (SEURAAVAT KUVAT)

- katso osanumerot varaosaluettelosta
- väännä kiristimen ruuvit tiukalle vasta kun pumppu on saanut riittävän voitelun

1. Puhdista allas ja irroita pultti (32) liittimen (4) ja pumppukierteen (23) väliltä.
2. Pura päätykappale (2) ja vedä vaippa (24) ulos pumppukierteen ja kiristimen kanssa.
3. Irroita kiristimen (3) kiristysruuvit ja vedä vaippa (24) pois.
4. Kierrä pumppukierre (23) vaipasta irti, pumppukierre kierretään auki myötäpäivään.
5. Voitele uusi vaippa (24) ja pumppukierre (23) saippuavedellä, astianpesuaineella tai paksulla kalk-
kiliejulla.
6. Aseta kiristin (3) paikalleen ja kokoa pumppu päinvastaisessa järjestyksessä.



PUMPUN KULUMISEN VÄHENTÄMINEN

- vaadittavan työpaineen kasvaessa lisääntyy pumpun kuluminen
- käytä siten mahdollisimman lyhyttä letkua, käytettäessä yli 40 m pitkää letkua suositellaan jatkoletkun
läpimitaksi 1 1/2” (38 mm)
- paksu ja sitkeä laasti vaatii korkean pumppauspaineen
- kuluminen lisääntyy myös ajettaessa teräväsärmäistä materiaalia varsinkin laastin sisältäessä vähän
sidosainetta ja täyteainetta
- jokainen tukkeuma aiheuttaa ylipainetta letkuun ja siten lisää kulumista

VAIPAN VAIHTO

- vaippa on vaihdettava, kun kiristimen ruuveja kiristämällä ei enää saavuteta vaadittavaa työpainetta
(noin 20 bar)














