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Tuote

SILATOP COAT

Kuvaus

SILATOP COAT on hengittävä suoja-aine kalkkipinnoitteille. Se antaa pinnalle
pitkäkestoisen ja vettähylkivän suojan, eikä juurikaan muuta pinnan olemusta. Sävy voi
hieman syventyä ja varsinkin huokoisissa pinnoissa muuttua hieman kiiltävämmäksi.
SILATOP COAT -tuotteen teoreettinen riittoisuus on 3-10 m2 / l. Menekki riippuu
materiaalista, pinnan paksuudesta ja huokoisuudesta. Sileäksi liipattu, ohut
stuccomainen pinta imee huomattavasti vähemmän kuin paksu, karhean huokoinen
pinta.
SILATOP COAT on saatavilla pakkauskokoossa 1 l, 5 l ja 20 l.

Soveltuvuus

Tuotteella voidaan suojata kalkkipohjaisia pinnoitteita (esim. Marmorino Roma,
Marmorino Tintoretto ja Marmorino Naturale).

Tuotteen valmistus

Tuote on käyttövalmis. Sekoita kuitenkin huolellisesti.

Asennus

Asennuslämpötilan tulisi olla + 8 C ja 35 C välillä. SILATOP COAT asennetaan puhtaan
ja kuivan kalkkipinnan päälle, aikaisintaan n. 1-2 vrk kuluttua asennuksesta.
SILATOP COAT levitetään pensselillä alhaalta ylöspäin. Kun tuotetta on sivelty noin 1
m2 alue, palataan takaisin ja alue käsitellään uudelleen samalla tavalla, pinnan ollessa
vielä kostea. Mahdolliset valumajäljet kannattaa kuivata välittömästi puhtaalla liinalla.
Suojaava vaikutus alkaa heti pinnan kuivuttua (n. 12-24 h). Täysi suoja likaa ja vettä
vastaan saavutetaan kuitenkin vasta n. 15-20 vrk:n päästä.

Tekniset tiedot

EU VOC -raja-arvo










Koostumus: Väritön/kellertävä kirkas neste
Teoreettinen riittoisuus: 3-10 m2/l
Työväline: Sivellin
Pakkaus koot: 20 l / 5 l/ 1 l
Paino: 0,920 kg/l
pH: 6,5-7 pH
Asennus: + 8C - + 35C
Ohenne: vesi

Tuoteryhmä: Pohjamaalit (g)
Suurin sallittu VOC päästöarvo (2010) valmiissa tuotteessa: 30 g/l VOC.
Silatop Coat: max. 30 g/l VOC

Varastointi

SILATOP COAT -tuote säilyy 12 kk alkuperäispakkauksessaan, tiiviisti suljettuna,
viileässä (+5°C - +35°C) lämpötilassa, hyvin ilmastoidussa paikassa, eristettynä
pakkasesta, suorasta auringonvalosta ja lämmönlähteistä.

Turvallisuus

SILATOP COAT ei vaadi erityisiä henkilö- tai ympäristösuojaustoimenpiteitä. Pitkää
kosketusta iholla on kuitenkin syytä välttää. Jos ainetta menee silmiin, on huuhdottava
välittömästi runsaalla vedellä. Jos ärsytystä esiintyy, on otettava yhteys lääkäriin. Jos
tuotetta on nielty, on hakeuduttava lääkärin hoitoon välittömästi ja näytettävä pakkaus ja
etiketti.

Ympäristö

Tyhjät ja kuivat pakkaukset voidaan toimittaa kierrätykseen. Nestemäinen jäte on
toimitettava ongelmajätteiden keräyspisteeseen.
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Yllämainitut tiedot ovat laadittu yhdessä valmistajan kanssa ja ne perustuvat laboratoriokokeisiin sekä käytännön kokemuksiin ja ne on tarkistettu
tuoteselosteeseen merkittynä päivänä. Koska tuotetta jälleenmmyydään myös kontrollialueen ulkopuolella, käyttäjä on itse vastuussa virheellisestä
käsittelystä ja lopputuloksesta. Käyttäjän on arvioitava tuotteen soveltuvuus käyttötarkoituksen mukaan ja varmistettava, että tuotteen tekniset tiedot
vastaavat haluttua tuoteryhmää ja että ne ovat ajan tasalla. Tämä tiedote kumoaa ja korvaa aikaisemmat tiedotteet.

