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sauma- ja yleistasoite

TUOTETYYPPI KÄyttÅvalmis, vesiohenteinen kevyt sauma- ja yleistasoite kuiviin tiloihin.
LevitettÄvissÄ kÄsin terÄslastalla telaamalla sekÄ koneellisesti ja ruiskuttamalla.
MaalausRYL 2012:n mukaiset maalaustuoteryhmÄt 812 ja 82 (MaalausRYL 2001
maalaustarvikeryhmÄt 20 ja 44.321).
TÄyttÄÄ rasitusluokan 04 vaatimukset.

KÄYTTÅ KÄytetÄÄn kuivissa sisÄtiloissa olevien seinÄ- ja kattopintojen osa-, sauma- ja
ylitasoitukseen sekÄ kipsilevysaumojen kartonkisaumanauhan kiinnitykseen. Alustana
voi olla kipsi- tai kuitulevy, betoni, kevytbetoni, rappaus yms. Sopii myÅs maalattujen
pintojen tasoitukseen.

ERIKOISOMINAISUUDET

HYVÄKSYNNÄT

TEKNOSPRO SF tasoitteella on hyvÄ tÄyttÅkyky ja se on helppo levittÄÄ. Pinnasta
saadaan hyvin sileÄ ja se on erinomainen maalausalusta.

Tuote on CE-hyvÄksytty. LisÄtietoja: katso sivu 2, "CE-MERKINTÇ".

TEKNISET TIEDOT
Kuiva-ainepitoisuus N. 55 tilavuus-%

Kerrospaksuus 0 - 4 mm

Haihtuvat orgaaniset aineet
(VOC)

Tuote ei kuulu EU:n VOC-direktiivin piiriin.

KÇytÇnnÉn riittoisuus Ylitasoituksessa 1 mÉ/l kerrospaksuuden ollessa 1 mm. Osa- ja saumatasoituksessa
kahteen kertaan kipsilevylle n. 3,3 mÉ/l.

Hiukkaskoko Max. 0,20 mm

Tiheys 1,2 g/ml

Kuivumisaika, +23ÑC, ilman
suht. kosteus 50 %

2 - 5 tuntia/mm kerrospaksuudesta riippuen.

VÇlineiden pesu Vesi

VÇrisÇvyt Vaalean harmaa

Pakkauskoot 15 L
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KÄYTTÅOHJEET
Pinnan esikÇsittely Uudet pinnat puhdistetaan pÅlystÄ ja liasta.

Aikaisemmin maalatut pinnat pestÄÄn RENSA MAALARINPESULIUOKSELLA ja
huuhdotaan huolellisesti vedellÄ.
Kovat tai kiiltÄvÄt pinnat hiotaan himmeiksi ja hiontapÅly poistetaan.
Hauraat alustat ja kÄsittelemÄttÅmÄt puupinnat on pohjustettava ennen tasoitusta.

Levitys Tasoite levitetÄÄn terÄslastalla tai tasoiteruiskulla. Suurpaineruiskulla ruiskutettaessa
suositeltava suutinkoko on 0,029 - 0,035". KÄsittelykertojen mÄÄrÄÄn vaikuttaa pinnan
epÄtasaisuus. Kuivunut tasoite voidaan maalata tai tapetoida. Ennen tapetointia
tasoitepinnat on pohjamaalattava tai esiliisterÅitÄvÄ. Tasoitetta hiottaessa suositellaan
kÄytettÄvÄksi silmÄ- ja hengityssuojainta.

Levitysolosuhteet KÄsiteltÄvÄn pinnan tulee olla kuiva.
Ilman, tasoitteen ja alustan lÄmpÅtilan tulee olla yli +5ÑC ja ilman suhteellisen kosteuden
alle 80 %.

Varastointi Varastoitava viileÄssÄ. Ei saa jÄÄtyÄ. VarastointikestÄvyys 1 vuosi avaamattomassa
pakkauksessa.

CE-MERKINTÄ
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3 - EN 13963

PalokÄyttÄytyminen B-s1, d0

Taivutuslujuus > 320 N

Tuoteselosteen tiedot perustuvat laboratoriokokeisiin ja kÄytÄnnÅn tuloksiin. Kaikki arvot ovat ohjeellisia ja riippuvat mm. sÄvystÄ ja kiiltoasteesta. Koska emme voi
vaikuttaa maalin kÄyttÅ- ja tyÅolosuhteisiin, vastaamme vain maalin laadusta ja takaamme, ettÄ se on Teknoksen laadunvarmistuksen mukainen. Emme vastaa
vahingoista jotka aiheutuvat tuotteen kÄytÅstÄ vastoin kÄyttÅohjetta tai -tarkoitusta. Kotisivuiltamme www.teknos.com lÅydÄt ajan tasalla olevat versiot tuoteselosteista,
kÄyttÅturvallisuustiedotteista ja jÄrjestelmÄselosteista.


