
TYYPPITYYPPI Lasikuidusta kudottu, heikkoja pintoja lujittava päällystemateriaali.

KÄYTTÖKOHTEETKÄYTTÖKOHTEET Heikkojen seinä- ja kattopintojen sekä ikkunasmyygien vahvistaminen.

SOVELTUVUUSSOVELTUVUUS Korjausrakentamisessa vahvistamaan heikkoja pintoja esim. levy-, tasoite-, betoni- ja
rappauspinnoilla sekä huokoisilla alustoilla.
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ÄSSÄTEX PINNANVAHVISTUSKANGAS

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 T432.1 Lasikuitutapetit

RiittoisuusRiittoisuus Rullan leveys 100 cm
Rullan pituus 50 m
Paino 50 g / m²

ErikoisominaisuusErikoisominaisuus Rullan leveys 100 cm ja pituus 50 m. Paino 50 g / m2
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KÄYTTÖOHJEETKÄYTTÖOHJEET

Pinnan esikäsittelyPinnan esikäsittely
Pese pinta tarvittaessa Maalipesu pesuaineella ja huuhdo huolellisesti vedellä. 

Hio kovat, kiiltävät maalipinnat himmeiksi ja poista hiontapöly. Poista alustasta irtonainen aines. Tee tarvittaessa alustaa sitova
pohjamaalaus. Tasoita kolot ja halkeamat sekä epätasaisuudet kohteeseen sopivalla Tikkurilan Presto tai Prestonit tasoitteella
ennen pinnanvahvistuskankaan asentamista.

AsennusAsennus
Kiinnitä pinnanvahvistuskangas alustasta riippuen esim. Kiilto oy:n Lasikuitutapettiliimalla tai Kiilto 2 Kostean tilan seinäliimalla
tuotteen ohjeen mukaisesti. Asenna rullan ulkopuoli alustaan päin. Käytä liimaa riittävästi. Liiman kuivuttua, noin vuorokauden
kuluttua, ylitasoita pinnat kohteeseen sopivalla Presto tai Prestonit tasoitteella tai Spakkeli Öljysilotteella. Hio pinnat tarvittaessa
tasoitteen kuivuttua.

Pintamaalaus:
Maalaa tasoitetut pinnat kohteeseen soveltuvalla pintamaalilla.
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