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Tuotekuvaus
Sadolin Silikaattipohjuste on 1-komponenttinen
kalivesilasipohjainen pohjuste rappaus-, betoni-, kuitusementti- ja
kalkkihiekkatiilipinnoille sekä aiemmille käsitetyille silikaatti- sekä
mineraalipinnoille.

Käsittelyohje
Käsiteltävän pinnan on oltava kiinteä, puhdas ja kuiva. Ilman, maalin
ja maalattavan pinnan lämpötilan on oltava vähintään +5ºC ja ilman
suhteellisen kosteuden alle 80 %.
1. Huonosti sidotut tai liituuntuneet pinnat harjataan huolellisesti
kunnes alusta on kiinteä.
2. Huokoiset ja imevät pinnat esim. kalkkimaalilla käsitellyt pinnat,
esikäsitellään Sadolin Silikaattipohjusteella ohennettuna puhtaalla
vedellä 1:1. Hyvin sidotut alustat eivät tarvitse esikäsittelyä.
3. Pohjamaalaa Sadolin Silikaattimaalilla ohennettuna Sadolin
Silikaattipohjusteella 2:1.
4. Pintamaalaa Sadolin Silikaattimaalilla sellaisenaan tai ohennettuna
10% vedellä.
HUOM! Lasi-, keramiikka-, klinkkeri-, luonnonkivi- ja metallipinnat
on suojattava hyvin, koska maalilla on syövyttäviä ominaisuuksia.
Maaliroiskeet on välittömästi poistettava vedellä. Silmät ja iho on
huolellisesti suojattava maaliroiskeelta. Maalattaessa on käytettävä
suojalaseja ja suojakäsineitä.
Muuta
Sekoita purkkia huolellisesti ennen käyttöä. Älä maalaa suorassa
auringonpaisteessa tai jos on sateen tai kasteen riski 2h käsittelystä.

Tekniset tiedot
Käyttöympäristö: Ulkokäyttöön
Sideaine: Kalivesilasi
Maalaustarvikeryhmä: 114 (MaalausRyl 2012)
Kuivumisaika 23°C 50% RH:1 h
Päällemaalattavissa 23°C 50% RF:12 h
Ilman/Maalattavan pinnan lämp.: Min +5°C
Max +25°C
Ilman kosteuspitoisuus RH: 40-80%RH (65%RH
optimaalinen)
Ohenne:Vesi
Työvälineet: Sivellin, tela, ruisku
Riittoisuus: 5-7m 2/lit
Purkkikoot: 5 ja 10 l
Työvälineiden puhdistus: Saippua/Vesi
Säilytys: Ei saa jäätyä
VOC (kat.A/c)40/l Sisältää Max 25g/l

Terveys ja ympäristö
Maalipintojen käsittely hiomalla, polttamalla tai muulla vastaavalla
tavalla voi kehittää vaarallista pölyä ja/tai kaasuja. Työskentele hyvin
ilmastoidussa paikassa. Käytä tarvittaessa sopivaa hengityssuojainta.
Katso myös käyttöturvallisuustiedote
Sulje avattu purkki huolellisesti. Poista ylimääräinen maali
työvälineistä ennen pesua. Työvälineet pestään heti käytön jälkeen.
Nestemäinen maalijäte ja pesuvesi ei saa päästä viemäriin vaan
toimitetaan keräyspisteeseen. Tyhjät pakkaukset toimitetaan
kierrätykseen.
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