
TYYPPITYYPPI Vesiohenteinen, alkalinkestävä, silikonipitoinen pohjusteaine kiviainespinnoille.

KÄYTTÖKOHTEETKÄYTTÖKOHTEET Asuin-, liike- ja varastotilojen kiviainespinnat ulkona.

SOVELTUVUUSSOVELTUVUUS Betoni- ja rappausjulkisivupintojen pohjustukseen ulkona. Käytetään maalin joukkoon sekoitettuna
pohjamaalauksessa maalin tuoteselosteen mukaisesti (esim. Finngard Silikonihartsimaali tai
Kivisil-julkisivumaali).
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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.



TEKNISET TIEDOTTEKNISET TIEDOT

Maalaustuoteryhmä 2012Maalaustuoteryhmä 2012 112 Silikonigeelit

RiittoisuusRiittoisuus Katso maalin tuoteselosteesta (esim. Finngard Silikonihartsimaali tai Kivisil-
julkisivumaali).

PakkauksetPakkaukset 1 l

OhenneOhenne Vesi

TyötapaTyötapa Katso maalin tuoteselosteesta.

Kuivumisaika Kuivumisaika (+23°C ilman(+23°C ilman
suhteellinen kosteus RHsuhteellinen kosteus RH
50%)50%)

Katso maalin tuoteselosteesta. 
Jatkokäsiteltävissä seuraavana päivänä.

Tiheys (kg/l)Tiheys (kg/l) n. 0,9 kg/l, ISO 2811

VarastointiVarastointi Suojattava pakkaselta. Ei saa varastoida yli + 30°C lämpötilassa.
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KÄYTTÖOHJEETKÄYTTÖOHJEET

KäsittelyolosuhteetKäsittelyolosuhteet
Käsiteltävän pinnan on oltava puhdas ja kuiva, lämpötilan vähintään +5 ºC ja ilman suhteellisen kosteuden alle 80 %.

Älä levitä tuotetta märälle tai imemättömälle alustalle.

Pinnan esikäsittelyPinnan esikäsittely
Katso maalin tuoteselosteesta.

KäsittelyKäsittely
Sekoita Finngard Pohjustegeeli ennen käyttöä. Lisää Finngard Pohjustegeeli maalin joukkoon huolellisesti sekoittaen (koneellisesti n.
5 minuuttia). Katso maalin tuoteselosteesta tarkemmat seossuhteet ja ohjeet. 

Huomioitavaa
Suojaa ikkunat ennen käsittelyä. Pyyhi mahdolliset roiskeet välittömästi pois ikkunoista.

Työvälineiden puhdistusTyövälineiden puhdistus
Työvälineet pestään vedellä tai Tikkurilan Pensselipesulla.
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