ASENNUSOHJEET JA TEKNISET TIEDOT

PLATINUM-LISÄEFEKTIGEELI
Platinum-lisäefektigeeli tuo hartsipinnoitteeseen metallisen lopputuloksen.
Se voidaan sävyttää tai asentaa sellaisenaan. Vaihtoehtoina mm. musta, hopea, kulta ja
pronssi.
Platinum-lisäefektigeelin alle asennetaan joko Toscana-, Rustico- tai Beton Designhartsipinnoite ja se suojataan tavanomaiseen tapaan hartsinsuoja-aineella.
Alle asennettu hartsipinnoite jää kevyesti kuultamaan Platinumin alta muuttaen lopullista
ulkonäköä.

TARVIKKEET




(Kumihanskat)
Sekoitusvälineitä
Muovilasta

_________________________________________________________________________
TYÖVAIHEET
1. Hartsipinnoite, jätä vielä Idropol-suoja-aine asentamatta
2. Platinum-lisäefektigeeli
3. Idropol-suoja-aine, kaksi kerrosta
_________________________________________________________________________
PINNAN ESIKÄSITTELY
Asenna hartsipinnoite hartsipinnoitteen työohjeiden mukaisesti. Jätä suoja-aine vielä
asentamatta.
Puhdista pinta hiontapölystä. Älä likaa pintaa.
_________________________________________________________________________
PLATINUM-LISÄEFEKTIGEELI
Platinum-lisäefektigeeli on valmis, yksikomponenttinen geelimäinen tuote, joka asennetaan
hartsilaastien päälle.
Platinum-lisäefektigeeli suojataan hartsinsuoja-aine Idropolilla kahdella tai kolmella
kerroksella.
Platinum-lisäefektigeelin teoreettinen riittoisuus 0,05-0,1 kg/m².
Sekoita tuote huolellisesti ennen asennusta.

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.

ASENNUSOHJEET JA TEKNISET TIEDOT

Asenna tuote lastalla ohuena kerroksena ristikkäisin, laajoin lastanvedoin. Etene
epäsäännöllisesti. Vältä työsaumoja.
Anna kuivua ennen suoja-aineen asennusta (n. 12 h). Älä likaa pintaa.
_________________________________________________________________________
TYÖVÄLINEIDEN PUHDISTUS
Asennuksessa käytetyt välineet puhdistetaan vedellä tai etyylialkoholilla.
_________________________________________________________________________
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 vedessä. 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.
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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