PRO J PLUS SAUMATASOITE
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PRO J PLUS SAUMATASOITE soveltuu sekä saumanauhoitukseen että
viimeistelytasoitukseen. Tasoite on käyttövalmis ja korkealaatuinen kevyttasoite, jolla
on hyvä täyttökyky, erinomainen nauhan tartutuskyky ja pieni kutistuminen. Se on
kevyt levittää ja hioa. Se voidaan maalata dispersio- ja alkydipohjaisilla maaleilla.
Tasoite on testattu uuden Eurooppalaisen standardin EN 13963 mukaan, osana CEmerkin vaatimuksia Euroopan rakennustuote asetuksessa. Tuote täyttää tiukat
ympäristön ja sisäilman laatuvaatimukset jotka ovat edellytyksenä pohjoismaiselle
Joutsenmerkille ja M1 sisäilmaluokitukselle.

Maalaustuoteryhmä

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

Käyttökohteet

Tasoite on suunniteltu ammattimaiseen kipsilevyjen asennukseen seiniin ja kattoihin
käyttäen paperisaumausnauhaa. Tuotteen koostumus mahdollistaa helpon levityksen,
täytön ja hionnan. Tasoite soveltuu sisäkäyttöön seinissä ja katoissa kipsi-, betoni- ja
kipsilevypinnoille kuivissa ja lämmitetyissä tiloissa.

Tyyppi

Vinyyliasetaattikopolymeeriin perustuva kevyttasoite

Väri

Harmaa

Olomuoto

Pasta

Ominaispaino

n. 0,9 kg/l, SFS 3635

Partikkelikoko

Max 0,2 mm

Kerrospaksuus

0-4 mm

Säilyvyys

Vähintään 12 kuukautta avaamattomassa pakkauksessa varastoituna viileässä.
Suojeltava jäätymiseltä.

Maalattavuus

Kovettunut tasoite voidaan maalata dispersio- ja alkydipohjaisilla maaleilla

Vedenkesto

Kovettunut tasoite ei ole vedenkestävä

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 J PLUS SAUMATASOITE levitetään lastalla tai automaattisaumauskoneella.
Tasoitekerroksen ollessa paksumpi kuin 4 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:

Tasoitteen kuivumisaika riippuu kerroksen paksuudesta, alustan tyyppistä,
lämpötilasta, kosteudesta, ilmanvaihdosta jne. Normaaleissa olosuhteissa on
odotettavissa, että tasoite on kuiva 8-10 tunnin jälkeen.

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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