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Tuotekuvaus PRO PIKASILOTE on käyttövalmis hienojakoinen nopeasti kuivuva akryylitasoite 

sisätilakäyttöön. Se on erittäin helppo levittää ja hioa. Se voidaan maalata 
vesipohjaisilla maaleilla. Liuotinpohjaisia maaleja käytettäessä suositellaan testin 
tekemistä kiilto-ominaisuuden säilymisen selvittämiseksi. 

 
Maalaustuoteryhmä 82 Vesiohenteiset tasoitteet, kitit ja silotteet RL 01...04 
 
Käyttökohteet Tuote soveltuu puupinnoilla, kipsissä, betonissa, kipsilevyssä jne. olevien pienten 

halkeamien ja naarmujen täyttöön sisätiloissa. Kevyesti hiomalla aikaansaadaan sileä 
pinta. 

 
Tyyppi  Akryylipohjainen tasoite 
 
Väri  Valkoinen 
 
Olomuoto  Pasta, hyytelömäinen 
 
Ominaispaino  n. 1,9 kg/l, SFS 3635 
 
Partikkelikoko  Max 0,1 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  Tuote ei ole vedenkestävä, mutta sitä voidaan käyttää märkätiloissa maalattuna. 
 
Pakkauskoot  0,75 l 
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KÄYTTÖOHJEET 
 
Valmistelu:  Kaikkien pintojen on oltava puhtaat, pölyttömät ja puhdistettuina irtohiukkasista. 

Käytettäessä metallille pinta on esikäsiteltävä pohjamaalilla. 
 
Levitys:  PRO PIKASILOTE levitetään lastalla 0–3 mm paksuiseksi kerrokseksi. Syviin koloihin ja 

reikiin tasoite levitetään useassa kerroksessa, joiden annetaan kuivua ennen uutta 
levitystä.  

 
Jos uusi kerros levitetään liian nopeasti, kutistumisen ja halkeamien riski kasvaa. 

 
Kuivumisaika:  Pintakuiva 10 minuutissa. Voidaan hioa 1 tunnin ja maalata 3–5 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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