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Rakennuskemia Oy
RK04198 / 0402
EN 15824
EN 13963

ROLL & SPRAY FILLER
Pakkauskoot

10L

Väri

Vaalean Harmaa

Kuvaus

Käyttövalmis, vesiohenteinen ja M1-luokiteltu Telattavatasoite, joka on helppo levittää ja kevyt hioa. Tuote on
hajuton ja väriltään vaalean harmaa, eikä sisällä asbestia tai
lasikuitua. Voidaan myös levittää ruiskulla tai teräslastalla
kuten normaalia tasoitetta.

TEKNISET TIEDOT
Koostumus

Käyttövalmis

Rakennusmateriaalien päästöluokka

M1

Ominaispaino

1200 kg/m3

Raekoko

<0,20 mm

Ph-arvo

7 -8 / Neutraali

Kuivumisaika

+ 20 °C lämpötilassa 1 mm/h

Käyttölämpötila

+5°C....+35°C

Riittoisuus

1 L/m²/mm

Täyttökyky

0-4 mm yhdellä tasoituksella.

Työvälineet

Teräslasta, tela tai ruisku

Hiomapaperi Suositus

120

Kuljetus

VAK/ADR ei luokiteltu

Varastointi

Suljettu pakkaus ja suojassa pakkaselta. Säilyvyys vähintään
yksi vuosi valmistuspäivästä.

Ympäristön suojelu ja jätehuolto

Tyhjät astiat voidaan kierrättää, muuten kunnallinen ongelmajätekeräys

TDS

Jatkuu seuraavalla sivulla...
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KÄYTTÖALUE

Soveltuu kuivien sisätilojen seinä- ja kattopintojen osa-, sauma- ja ylitasoituksiin, sekä kipsikartonkilevyjen saumanauhan kiinnitykseen. Soveltuu rakennusalustoille, kuten betoni-, kevytbetoni-, rappaus-,
puukuitu- ja kipsikartonkilevypinnat sekä maalattujen pintojen tasoituksiin. Erinomainen epätasaisten
pintojen ylitasoitukseen, kuten esimerkiksi lasikuitutapettien ja rapattujen seinäpintojen. Telalla levitys
parantaa työskentely ergonomiaa kattopintoja tasoitettaessa.

ALUSTAN ESIKÄSITTELY

Alustan tulee olla kuiva, pölytön ja puhdas. Maalatut pinnat suositellaan pestäväksi ennen tasoitusta
maalari yleispuhdistus aineella ja kovat kiiltävät maalipinnat tulee hioa himmeiksi. Tartuntaa voidaan
parantaa levittämällä primeriä tasoitettavaan pinta-alaan.

KÄYTTÖOHJE
KÄYTTÖ

Levitä tasoite telalla, ruiskulla tai teräslastalla. Täyttökyky 0-4 mm yhdellä tasoituksella. Hionta ja päälle
maalaus 1-10 tunnin kuluttua tasoituksesta (kuivumisaika voi vaihdella olosuhteista riippuen). Hiontapaperisuositus 120. Hiottaessa käytettävä silmä- ja hengityssuojaimia. Työvälineiden puhdistus vedellä.
Älä säilytä työvälineitä tasoite-astiassa.

TYÖVÄLINEET

Teräslasta, tela tai ruisku.

PUHDISTUS

Poista työkaluista mahdollisimman hyvin tasoitejäämät ennen kuin peset ne vedellä. Jäämiä ei saa kaataa viemäriin vaan ne on toimitettava paikalliseen jätteiden kierrätyskeskukseen.

SÄILYTYS

Suljettu pakkaus ja suojassa pakkaselta. Säilyvyys vähintään yksi vuosi valmistuspäivästä.

YMPÄRISTÖN SUOJELU JA JÄTEHUOLTO

Tyhjät astiat voidaan kierrättää ja muuten kunnallinen ongelmajätekeräys
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