ASENNUSOHJEET JA TEKNISET TIEDOT

RASANTE PAVA ELX-EPOKSITASOITE
Rasante Pava ELX on kaksikomponenttinen epoksipohjainen tasoite, joka ei vetäydy
kuivuessaan. Tarttuu erittäin hyvin ja omaa erittäin hyvän mekaanisen kestävyyden.
Rasante Pava ELX:llä voidaan tehdä kerralla jopa 5 mm täyttö/tasoitus.

PINNAN ESIKÄSITTELY
Lämpötilan tulee olla 10-25 astetta.
Älä päästä tuotetta jäätymään.
Käsiteltävän pinnan tulee olla puhdas liasta, rasvasta ja silikonista sekä mahdollisimman
pölytön.
Suojaa ympärillä olevat pinnat.
_________________________________________________________________________
RASANTE PAVA ELX
ELX on kaksikomponenttinen tuote, jota voidaan tarvittaessa myös ohentaa etyylialkoholilla
(5 %). Useimmiten ohennus ei kuitenkaan ole tarpeen.
Sekoita molemmat komponentit (ELX 1 kg: pohja, osa A 660 g + kovete, osa B 340 g)
huolellisesti omissa astioissaan ja yhdistä ne. Sekoita jälleen huolellisesti.
Sekoituksen jälkeen käyttöaika on rajallinen (n. 1,5 h olosuhteista riippuen).
ELX asennetaan esim. lastalla yhtenä tai useampana kerroksena. Mikäli asennat ELX:n
useampana kerroksena, varmistu tuotteen kuivumisesta kerrosten välillä. Asenna tuote
mahdollisimman tasaisesti.
Ota huomioon, että tuote ei vetäydy kuivuessaan ja on erittäin kova hioa.
Kosketuskuiva 14-20 h kuluttua. Päälleasennus 20-24 h kuluttua, kuitenkin aiemmin kuin 48
h kuluttua.
Lopullinen lujuus saavutetaan 4-6 päivän kuluttua.
Älä likaa pintaa ennen päälleasennusta.
_________________________________________________________________________
TYÖVÄLINEIDEN PUHDISTUS
Asennuksessa käytetyt välineet puhdistetaan etyylialkoholilla.
_________________________________________________________________________

Yllä mainitut ohjeet on laadittu yhteistyössä tuotteen valmistajan kanssa.
Koska tuotteita myydään myös kontrollialueen ulkopuolella, asentaja on itse vastuussa mahdollisista asennusvirheistä ja niiden
seurauksista.
Asentaja on vastuussa käsiteltävän pinnan soveltuvuudesta pinnoitteen alle.
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_________________________________________________________________________
TURVALLISUUS
Käytettävät tuotteet eivät vaadi erityisiä henkilö- tai ympäristösuojaustoimia. Pitkää
kosketusta iholla on kuitenkin syytä välttää.
Suojakäsineiden käyttö on suositeltavaa.
Jos tuotteita menee silmiin, ne on huuhdottava välittömästi runsaalla puhtaalla vedellä. Jos
tuotetta on nielty, on hakeuduttava lääkärin hoitoon välittömästi. Ota mukaasi pakkaus ja
näytä etiketti.
Jos ihoärsytystä ilmenee, ota yhteys lääkäriin.
_________________________________________________________________________
VARASTOINTI JA HÄVITYS
Tuotteet säilyvät vähintään 6 kk alkuperäispakkauksessaan tiivisti suljettuna, viileässä
lämpötilassa (+ 5 °C- + 35 °C) eristettynä suorasta auringonvalosta ja lämmönlähteistä.
Tuotteet eivät saa jäätyä.
Kaksikomponenttisten tuotteiden käyttöaika on sekoitettuna rajallinen. Ota huomioon, että
avattujen pakkausten ja niiden sisältämien tuotteiden tulee olla puhtaita, jottei tuote pääse
saastumaan ja pilaantumaan.
Tyhjät ja kuivat pakkaukset voidaan toimittaa kierrätykseen. Nestemäinen jäte on
toimitettava ongelmajätteiden keräyspisteeseen.
_________________________________________________________________________
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