
Etanadynamiitti – Murtolaasti 
Kivien ja lohkareiden murtamiseen 
Käyttöohje 

  

 
Etanadynamiitti on turvallinen ja luotettava kivien ja lohkareiden murtamis- ja kiilausmenetelmä, 
jota jokainen yksityishenkilö voi käyttää ilman erillisiä lupia. Tuotteen voima perustuu 
paisuntatekniikkaan, joka murtaa lohkareen tietyn ajan kuluttua. Tuote ei räjähdä tai aiheuta 
paisuessaan vaaraa ympäristölle. Muista lukea huolellisesti käyttöohjeet ennen murtamisen 
aloittamista. 

Tärkeää tietoa ennen käytön aloittamista 

On tärkeää suunnitella hyvin etukäteen; mitä ollaan murtamassa, kuinka reiät porataan ja 
mitä työkaluja käytetään. Porattavien reikien tulee olla puhtaita, eikä niissä saa olla vettä. 
Murtolaasti tulee sekoittaa nopeasti, jonka jälkeen valmis massa kaadetaan juoksevana 
porattuihin reikiin. Laastin voi sekoittaa esimerkiksi poravispilää apuna käyttäen. Massan 
reikiin kaatamisen jälkeen tulee odottaa olosuhteista riippuen 1-2 vrk, jonka jälkeen 
murrettavat lohkareet ovat yleensä rikkoontuneet. Menekki reiän koosta riippuen n.80cm 
reikää / kg jauhetta. 

Tuotteen käyttö 

HUOM! Käytettävä kumihanskoja sekä suojalaseja laastia sekoitettaessa! Jauhe ärsyttää 
silmiä ja ihoa. Roiskeet huuhdeltava heti pois runsaalla, puhtaalla vedellä. Sisäisesti 
nautittuna juotava runsaasti vettä ja otettava yhteys lääkäriin. 

Poraa halkaistavaan materiaaliin kiviporalla reiät n. 15-60cm välein n. 30mm poranterällä. 
Parhaan tuloksen saat testaamalla muutamalla reiällä kuinka materiaali käyttäytyy, koska 
betonilla, kivellä yms. materiaaleilla on eroja lohkeamisen suhteen. Materiaali vaikuttaa 
myös reikien syvyyteen, mutta alle 80% syvyyttä kohteen korkeudesta ei suositella. Joskus 
tätäkin syvempää reikää vaaditaan.  

Kaada ensin jauhe sekoitusastiaan, jonka jälkeen lisää vesi. Sekoita poravispilällä tai muulla 
vastaavalla niin kauan, että massa on sekoittunutta ja juoksevaa (jotta sen voi kaataa 
helposti reikiin). 

Porattujen reikien tulee olla puhtaita. Kaada juokseva massa reikiin mahdollisimman pian 
sekoituksen jälkeen. Murtolaastin tulee olla juoksevaa käytettäessä, muussa tapauksessa 
laastia ei tule käyttää. Kun olet täyttänyt kaikki reiät, jää odottamaan murrettavan 
lohkareen halkeamista. HUOM! Tämä voi kestää useitakin vuorokausia riippuen 
murrettavasta kappaleesta sekä ulkolämpötilasta. Jos lohkare ei halkea, lisää reikien 
määrää ja tarkista, että massassa ei ole paakkuja tms. Suositeltava käyttölämpötila on +5 - 
+25 astetta. 

.  

Käyttöturvallisuus 

Muista lukea varoitusmerkinnät pakkauksesta ennen käyttöä. Tuote ärsyttää ihoa ja 
hengityselimiä. Jos tuotetta joutuu silmiin, on ne huuhdeltava välittömästi runsaalla, 

puhtaalla vedellä. Jos oireet jatkuvat, ota yhteyttä lääkäriin. Jos laastia on nautittu 
sisäisesti, on juotava runsaasti vettä ja otettava välittömästi yhteys lääkäriin. Huolehdi aina 
asianmukaisesti suojavarustuksesta, kun käsittelen ainetta. Muista suojata hengitystiet, 
silmät sekä kädet, kun olet aineen kanssa tekemisissä. 

Aine voidaan hävittää muun rakennusjätteen mukana vallitsevien sääntöjen mukaisesti. 
Säilytettävä suojassa kosteudelta. Ei saa säilyttää lasten ulottuvissa. HUOM! Tuote säilyy 
kuivassa ja viileässä noin vuoden. 

Millaiset reiät erilaisille lohkareille 

Kivilohkare 

Reikien etäisyys n.10cm toisistaan riippuen kivilajista. Reikien syvyys vähintään 70% 
lohkareen kokonaiskorkeudesta. Reiät porattava tasaisin välein. 

Betonilohkareet 

Reikien etäisyys n.40cm toisistaan. Reikien syvyys vähintään 80% lohkareen 
kokonaiskorkeudesta. Reiät porattava tasaisin välein. 

Kallion louhinta 

Poraa reiät aina kallionleikkauksen ulkoreunan mukaisesti. Poraa ensin testireikä 
uloimman reunan mukaan esim. 30cm päähän reunasta. Jos reuna lohkeaa, jatka samalla 
välimatkalla muutkin reiät. Poraa reiät  vähintään koko kallionleikkauksen syvyiseksi. 
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