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TIKKURILA

ÄSSÄTEX HIENO
LASIKUITUTAPETTI

TYYPPI

Lasikuidusta kehrätty ja kudottu koristeellinen, pintaa vahvistava seinänpäällyste.

KÄYTTÖKOHTEET

Seinien ja kattojen pintamateriaali. Koristeellisuutensa ja kestävyytensä ansiosta Ässätexiä
käytetään sekä julkisissa että kotien tiloissa.

SOVELTUVUUS

Sisämaalauspohjaksi tasaisille/tasoitetuille betoni-, rappaus-, tiili-, lastulevy- ja
puukuitulevypinnoille sekä kartonkipintaisille kipsilevypinnoille korjaus- ja uudismaalaukseen
käyttöohjeen mukaan.

No Ö 934-004

Swerea IVF

0402-CPD-PX05208

11
EN 15102

Ylläannettuja tietoja ei ole tarkoitettu tyhjentäviksi tai täydellisiksi tiedoiksi tuotteesta tai sen käytöstä. Tiedot perustuvat laboratorio-testeihin ja käytännön
kokemuksiin, ja ne on annettu parhaan tietämyksemme mukaan. Tuotteen laadun varmentaa toiminta-järjestelmämme, joka täyttää ISO 9001 -tasoisen laatujärjestelmän
ja ISO 14001 ympäristöhallintamallin vaatimukset. Tuotteen valmistajana emme voi kontrolloida niitä olosuhteita, joissa tuotetta käytetään, tai kaikkia niitä tekijöitä,
jotka vaikuttavat tuotteen käyttöön. Emme vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat tuotteen käytöstä vastoin käyttöohjeita tai tarkoitusta. Varaamme oikeuden muuttaa
yllä olevia tietoja.
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T432.1 Lasikuitutapetit

Ylläannettuja tietoja ei ole tarkoitettu tyhjentäviksi tai täydellisiksi tiedoiksi tuotteesta tai sen käytöstä. Tiedot perustuvat laboratorio-testeihin ja käytännön
kokemuksiin, ja ne on annettu parhaan tietämyksemme mukaan. Tuotteen laadun varmentaa toiminta-järjestelmämme, joka täyttää ISO 9001 -tasoisen laatujärjestelmän
ja ISO 14001 ympäristöhallintamallin vaatimukset. Tuotteen valmistajana emme voi kontrolloida niitä olosuhteita, joissa tuotetta käytetään, tai kaikkia niitä tekijöitä,
jotka vaikuttavat tuotteen käyttöön. Emme vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat tuotteen käytöstä vastoin käyttöohjeita tai tarkoitusta. Varaamme oikeuden muuttaa
yllä olevia tietoja.
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KÄYTTÖOHJEET
Pinnan esikäsittely
Betoni-, kevytbetoni- ja rappauspintojen suuret halkeamat, kolot ja epätasaisuudet tasoitetaan Presto LG karkea Kevyttasoitteella.
Kipsi-, lastu- ja kovalevypintojen naulanjäljet, saumat ja muut epätasaisuudet tasoitetaan Presto LH, LF tai R tasoitteella. Tasoita
tarvittaessa koko pinta yhteen tai kahteen kertaan. Hio pinta hiontapaperilla ja poista hiontapöly pölyharjalla.
Maalatut pinnat:
Pese ennen maalatut pinnat Maalipesu pesuaineella ja huuhdo huolellisesti vedellä. Poista hilseilevä ja heikosti kiinni oleva maali.
Tasoita halkeamat, kolot ja epätasaisuudet kohteeseen sopivalla Presto tasoitteella. Hio kuivunut pinta. Hio kovat, kiiltävät, maalatut
pinnat himmeiksi ja poista hiontapöly. Jatka käsittely kohteen mukaan annettuja ohjeita seuraten.
Paperitapetoidut pinnat:
Poista tapetit. Tasoita halkeamat ja kolot Presto LF Remonttitasoitteella. Hio ja pohjamaalaa pinta. Jatka käsittelyä annettujen
ohjeiden mukaisesti.

Pohjustus
Pohjamaalaa huokoiset alustat kertaalleen Luja Yleispohjamaalilla tai Varma pohjamaalilla. Suosittelemme pohjamaalin
sävytettäväksi lähes samaan väriin kuin myöhemmin käytettävä pintamaali.

Asennus
Hieno, Matala ja Karkea:
Levitä kuivuneelle pinnalle esim. Lasikuitutapettiliimalla (Kiilto) tasaisesti lasikuitutapettivuodan levyiselle alueelle kerrallaan.
Sileä:
Levitä kuivuneelle pinnalle liima tasaisesti lasikuitutapettivuodan levyiselle alueelle kerrallaan. Käytä alustasta riippuen esim. Kiilto 2
Kostean tilan seinäliimaa tai Lasikuitutapettiliimaa (Kiilto) tuotteen käyttöohjeen mukaisesti.
Kiinnitä heti Ässätex lasikuitutapetti lujasti alustaan tapettilastan avulla. Aseta tehtaalla valmiiksi leikatut reunat vastakkain ns.
puskusaumaan. Saumasta tulee siisti ja näkymätön. Rullan ulkopuolinen pinta tulee seinää vasten. HUOM! Ässätex Sileä vuota
katkaistaan nurkkaan, tapettia ei taivuteta nurkan yli. Tarvittaessa sisänurkka viimeistellään akryylimassalla.
Pintamaalaus:
Pintamaalaus voidaan tehdä sen jälkeen, kun Ässätex on kuivunut alustaansa, noin 12-24 tunnin kuluttua olosuhteista riippuen.
Pinnat, jotka vaativat kevyttä puhdistusta esim. olo- ja makuuhuoneet, maalataan kahteen kertaan Jokerilla himmeäksi tai
Harmonylla täyshimmeäksi. Pinnat, joita pestään, kuten keittiöt, eteiset ja porrashuoneet, maalataan kahteen kertaan RemonttiÄssällä puolihimmeäksi tai Luja pintamaalilla puolikiiltäväksi, puolihimmeäksi tai himmeäksi.
Ensimmäinen käsittely tehdään pintamaalilla, jota on tarvittaessa ohennettu n. 10 % vedellä. Tämä auttaa Ässätexin pintakuvioinnin
säilymistä. Toiseen käsittelyyn käytetään ohentamatonta pintamaalia. Sileä kuosissa maalaus tehdään kahteen kertaan
ohentamattomalla pintamaalilla.

Ylläannettuja tietoja ei ole tarkoitettu tyhjentäviksi tai täydellisiksi tiedoiksi tuotteesta tai sen käytöstä. Tiedot perustuvat laboratorio-testeihin ja käytännön
kokemuksiin, ja ne on annettu parhaan tietämyksemme mukaan. Tuotteen laadun varmentaa toiminta-järjestelmämme, joka täyttää ISO 9001 -tasoisen laatujärjestelmän
ja ISO 14001 ympäristöhallintamallin vaatimukset. Tuotteen valmistajana emme voi kontrolloida niitä olosuhteita, joissa tuotetta käytetään, tai kaikkia niitä tekijöitä,
jotka vaikuttavat tuotteen käyttöön. Emme vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat tuotteen käytöstä vastoin käyttöohjeita tai tarkoitusta. Varaamme oikeuden muuttaa
yllä olevia tietoja.
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Koristeellinen seinänpäällyste.
Formaldehydin päästö

Hyväksytty

Lämmönkesto

NPD

Palokäyttäytyminen

B-s1,d0

Vaarallisten aineiden päästö
- Raskasmetallien päästö

Hyväksytty

- Vinyylikloridimonomeerin päästö

Hyväksytty

Äänen absorptio

NPD
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