
TYYPPITYYPPI Nopeasti kuivuva, vesiohenteinen pikasilote viimeistelyyn.

KÄYTTÖKOHTEETKÄYTTÖKOHTEET Seinät, katot, kalusteet, ovet.

SOVELTUVUUSSOVELTUVUUS Naarmujen paikkaukseen ja pienten pintojen osasilotukseen ja viimeistelyyn kuivissa sisätiloissa
ennen pintamaalausta. Soveltuu uusille ja aikaisemmin maalatuille puu-, puukuitulevy-, lastulevy-,
rappaus-, tasoitepinnoille.
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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 82 Vesiohenteiset tasoitteet, kitit ja silotteet RL 01...04

VäritVärit Valkoinen

PakkauksetPakkaukset 0.2 l, 0.4 l, 0.5 l

OhenneOhenne Vesi

TyötapaTyötapa Levitys lastalla.

KuivumisaikaKuivumisaika 1-2 tuntia riippuen kerrospaksuudesta, lämpötilasta ja ilman suhteellisesta
kosteudesta.

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

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

60

VarastointiVarastointi Suojattava pakkaselta.
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KÄYTTÖOHJEETKÄYTTÖOHJEET

KäsittelyolosuhteetKäsittelyolosuhteet
Tasoitettavan pinnan on oltava kuiva, lämpötilan vähintään +10°C ja ilman suhteellisen kosteuden alle 80 %.

Pinnan esikäsittelyPinnan esikäsittely
Maalaamaton pinta:
Puhdista pinnat liasta. Harjaa pois pöly ja irtonainen aines. Silota maalaamattomat pinnat suoraan Presto Pikasilotteella.

Ennen maalattu pinta:
Puhdista pinnat Maalipesu -pesuaineella. Pinnan kuivuttua poista irtoava maali ja hio maalipinnat himmeiksi. Poista hiontapöly.

KäsittelyKäsittely
Levitä Presto Pikasilote lastalla. Anna kuivua, hio pinta ja poista hiontapöly. Pinta voidaan ainostaan kuivahioa.
Kittaa tarvittaessa ensin syvemmät kolot, naulankannat sopivalla Presto tasoitteella ja hio pinta.

Silotettu pinta on tiivis ja sileä. Pienimmät kittaukset voidaan maalata suoraan pintamaalilla.

Työvälineiden puhdistusTyövälineiden puhdistus
Työvälineet pestään vedellä. Hieman kovettuneen tuotteen poistoon suositellaan Tikkurilan Pensselipesua.

Ympäristönsuojelu ja jätehuoltoYmpäristönsuojelu ja jätehuolto
Tyhjät, kuivat pakkaukset voidaan laittaa kartonginkeräykseen ja kovettunut jäte lajittelemattomaan sekajätteeseen.

KäyttöturvallisuusKäyttöturvallisuus
Käytä suojakäsineitä. Sisältää 1,2-bentsisotiatsol-3(2H)-oni (BIT) ja 5-Kloori-2-metyyli-4-isotiatsolin-3-onin [EY nro. 247-500-7] ja 2-
metyyli-4-isotiatsolin-3-onin [EY nro. 220-239-6] (3:1) seos (C(M)IT/MIT (3:1)). Voi aiheuttaa allergisen reaktion. Tämä tuote
sisältää biosidivalmistetta, joka suojelee tuotetta varastoinnin aikana. Sisältää: 5-Kloori-2-metyyli-4-isotiatsolin-3-onin [EY nro. 247-
500-7] ja 2-metyyli-4-isotiatsolin-3-onin [EY nro. 220-239-6] (3:1) seos (C(M)IT/MIT (3:1)).
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