
TYYPPITYYPPI Alkydisilote.

KÄYTTÖKOHTEETKÄYTTÖKOHTEET Kalusteet, huonekalut, kolot ja syvennykset seinäpinnoissa, ovissa, ikkunoissa jne. Koneet,
laitteet, veneet, ajoneuvot ym. vastaavat pinnat.

SOVELTUVUUSSOVELTUVUUS Sisä- ja kuiviin ulkotiloihin puu-, lastulevy-, puukuitulevy- ja metallipintojen silotukseen ja
kittaukseen käyttöohjeen mukaan. Soveltuu hyvin käytettäväksi lateksi-, alkydi-, öljy- ja
katalyyttimaalauksen yhteydessä. Helppo kuiva- ja vesihioa sekä siklata.
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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 84 Alkydikitit ja -silotteet RL 01...06, 11...13

VäritVärit Valkoinen

PakkauksetPakkaukset 0.333 l, 1 l, 3 l

OhenneOhenne Lakkabensiini 1050

TyötapaTyötapa Levitys lastalla

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

Puolesta tunnista muutamaan tuntiin riippuen kerrospaksuudesta, lämpötilasta, ilman
suhteellisesta kosteudesta ja kitattavasta materiaalista.

Tiheys (kg/l)Tiheys (kg/l) 1,8 kg/l, ISO 2811

Kuiva-ainepitoisuus,Kuiva-ainepitoisuus,
t ilavuus-%tilavuus-%

74

VarastointiVarastointi Kestää kylmävarastoinnin ja -kuljetuksen. Suojeltava jäätymiseltä.
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KÄYTTÖOHJEETKÄYTTÖOHJEET

KäsittelyolosuhteetKäsittelyolosuhteet
Silotettavan pinnan on oltava kuiva, lämpötilan vähintään +5°C ja ilman suhteellisen kosteuden alle 80 %.

Pinnan esikäsittelyPinnan esikäsittely
Maalaamaton pinta:
Poista lika, pöly ja irtonaiset ainekset. Tarttuvuus paranee pohjamaalaamalla huokoiset pinnat Helmi pohjamaalilla.

Ennen maalattu pinta:
Pese pinta Kalustepesu tai Maalipesu pesuaineella. Pinnan kuivuttua poista irtautuva maali kaavinraudalla ja hio koko pinta. Poista
hiontapöly.

KäsittelyKäsittely
Levitä lastalla suoraan puu-, lastulevy-, kuitulevy- ja metallipinnoille tai kuivan pohjamaalin päälle. Tavallisesti riittää vain kolojen,
epätasaisuuksien ja rosopaikkojen kittaus tai osasilotus. Lakkakittiä ei yleensä ohenneta lastalevityksessä.Lakkakitin päälle voidaan
käyttää tavanomaisia vesi- ja liuoteohenteisia maaleja sekä voimakkaitakin liuottimia sisältäviä maaleja.

Työvälineiden puhdistusTyövälineiden puhdistus
Työvälineet pestään Lakkabensiinillä 1050.

Ympäristönsuojelu ja jätehuoltoYmpäristönsuojelu ja jätehuolto
Ei saa päästää viemäriin, vesistöön eikä maaperään.Toimita nestemäinen jäte vaarallisten jätteiden keräyspisteeseen.Vie tyhjät,
kuivat pakkaukset kierrätykseen tai tällaisen mahdollisuuden puuttuessa laita ne lajittelemattomaan sekajätteeseen.

KäyttöturvallisuusKäyttöturvallisuus
VAROITUS.VAROITUS. Syttyvä neste ja höyry. Haitallista vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia. Sisältää etyylimetyyliketoksiimi. Voi
aiheuttaa allergisen reaktion. Jos tarvitaan lääkinnällistä apua, näytä pakkaus tai varoitusetiketti. Säilytä lasten ulottumattomissa.
Suojaa kipinöiltä ja avotulelta. Tupakointi kielletty. Vältä höyryn hengittämistä. Käytä ainoastaan ulkona tai tiloissa, joissa on hyvä
ilmanvaihto. Vältettävä päästämistä ympäristöön. Käytä suojakäsineitä.
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