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Tuotekuvaus

PRO LV MÄRKÄTILATASOITE on käyttövalmis karkea kevyttasoite märkätiloille. Tuote
on valmiiksi sekoitettu, täyttökyvyltään hyvä kevyttasoite. Se on erittäin helppo
levittää ja hioa. Se voidaan maalata dispersio- ja alkydipohjaisilla maaleilla.

Maalaustuoteryhmä

82 Vesiohenteiset tasoitteet, kitit ja silotteet RL 01...04

Käyttökohteet

Tuote soveltuu märkätiloihin kipsille, betonille, kipsilevylle ym. seiniin ja kattoihin.

Tyyppi

Akryylidispersiopohjainen kevyttasoite

Väri

Vaaleansininen

Olomuoto

Pasta

Ominaispaino

n. 1,0 kg/l, SFS 3635

Partikkelikoko

Max 0,2 mm

Kerrospaksuus

0-3 mm

Säilyvyys

Vähintään 12 kuukautta avaamattomassa pakkauksessa varastoituna viileässä.
Suojeltava jäätymiseltä.

Maalattavuus

Kovettunut tasoite voidaan maalata dispersio- ja alkydipohjaisilla maaleilla

Vedenkesto

Jos tasoitteeseen kohdistuu suora kontakti veden kanssa, se on suojattava
tarkoitukseen sopivalla maalilla.

Pakkauskoot

3 l ja 10 l

Tuoteselosteen tiedot perustuvat käytännön kokemuksiin ja laboratoriokokeisiin. Emme voi vaikuttaa tuotteen työskentely- ja / tai
käyttöolosuhteisiin. Vastaamme vain tuotteen laadusta. Takaamme, että tuote on Eskaro Oy:n laadunvarmistuksen mukainen. Emme vastaa
vahingoista, jotka aiheutuvat tuotteen käytöstä vastoin käyttötarkoitusta tai -ohjetta.
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KÄYTTÖOHJEET
Valmistelu:

Kaikkien pintojen on oltava puhtaat, pölyttömät ja puhdistettuina irtohiukkasista.

Levitys:

PRO LV MÄRKÄTILATASOITE levitetään lastalla korkeintaan 3 mm paksuisiksi
kerroksiksi. Tasoitekerroksen ollessa paksumpi kuin 3 mm, on tasoitetta levitettävä
useita kertoja ja sen on oltava lähes täysin kuiva ennen seuraavan tasoitekerroksen
levittämistä.
Jos seuraava kerros levitetään liian aikaisin, kutistumisen ja halkeilun riski kasvaa.

Riittoisuus:

1 m²/litra (1 mm kerros)

Kuivumisaika:

N. 4 mm / vuorokausi. Tasoitteen pinta kuivuu n. tunnissa. Voidaan hioa 1–4 tunnin
jälkeen ja maalata 1–8 tunnin jälkeen riippuen pintamateriaalista, lämpötilasta,
ilmankosteudesta, ilmanvaihdosta jne.

Puhdistus:

Puhdista työvälineet ja iho vedellä. Kovettunut tasoite voidaan poistaa vain
mekaanisesti tai liottamalla vedellä.

Tuoteturvallisuus

Tuotteen koostumus ei edellytä varoitusmerkintöjä. Tuotteesta on saatavilla
käyttöturvallisuustiedote.

Kuljetus

VAK/ADR-
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