
TYYPPITYYPPI Vesiohenteinen, käyttövalmis telattava kevyttasoite. Täyttökyky 3 mm ilman halkeilua ja hyvä
tarttuvuus eri alustoille.

KÄYTTÖKOHTEETKÄYTTÖKOHTEET Seinä- ja kattopinnat kuivissa sisätiloissa.

SOVELTUVUUSSOVELTUVUUS Erityisesti kipsilevysaumojen tasoitukseen ja saumanauhojen kiinnitykseen. Seinä- ja
kattopintojen osa- ja ylitasoitukseen. Soveltuu myös ruiskulevitykseen. Voidaan tasoittaa eri
alustoja, kuten kipsilevy-, betoni-, kevytbetoni- ja rappauspintoja. Soveltuu lisäksi vanhojen
lasikuitutapettien ylitasoitukseen.
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Ylläannettuja tietoja ei ole tarkoitettu tyhjentäviksi tai täydellisiksi tiedoiksi tuotteesta tai sen käytöstä. Tiedot perustuvat laboratorio-testeihin ja käytännön
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TEKNISET TIEDOTTEKNISET TIEDOT

Maalaustuoteryhmä 2012Maalaustuoteryhmä 2012 82 Vesiohenteiset tasoitteet, kitit ja silotteet RL 01...04.

VäritVärit Lähes valkoinen.

TäyttökykyTäyttökyky 3 mm ilman halkeilua.

PakkauksetPakkaukset 12 l

OhenneOhenne Vesi.

TyötapaTyötapa Levitys telalla, ruiskulla ja lastalla tai automaattisaumauskoneella (bazookalla).

KuivumisaikaKuivumisaika Hionta ja päällemaalaus voidaan suorittaa 2–24 tunnin kuluttua riippuen
kerrospaksuudesta, ilman suhteellisesta kosteudesta ja lämpötilasta.

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

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

55

RaekokoRaekoko Max. 0,15 mm.

VarastointiVarastointi Suojattava pakkaselta. Huonosti suljettu tai vajaa astia ei kestä pitkäaikaista
varastointia.
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KÄYTTÖOHJEETKÄYTTÖOHJEET

KäsittelyolosuhteetKäsittelyolosuhteet
Käsiteltävän 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. Tasoita maalaamattomat pinnat suoraan Presto R telattavalla tasoitteella.

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

KäsittelyKäsittely
Levitä Presto R telattava tasoite telalla tai ruiskulla. Nosta tasoitetta riittävsti pinnalle, älä "maalaa" tasoitteella. Anna tasoitteen
asettua noin 10–15 min ennen pinnan viimeistelyä lastalla. Hio pinta tasoitteen kuivuttua ja poista hiontapöly. Suorita toinen tasoitus
tarvittaessa.

Saumanauhan kiinnitysSaumanauhan kiinnitys
Levitä tasoite saumaan telalla tai ruiskulla. Paina saumanauha heti lastalla kiinni märkään tasoitepintaan. Levitä tasoitetta
saumanauhan päälle. Hio pinta tasaiseksi tasoitteen kuivuttua ja poista hiontapöly. Suorita pintatasoitus leveämmälti yli
saumanauhoituksen.

Työvälineiden puhdistusTyövälineiden puhdistus
Työvälineet pestään vedellä. Poistetaan ylimääräinen tuote työvälineistä.

Ympäristönsuojelu ja jätehuoltoYmpäristönsuojelu ja jätehuolto
Toimita käyttämätön tuote vaarallisten jätteiden keräyspisteeseen.Tyhjät myyntipakkaukset ja kovettunut jäte voidaan laittaa
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: C(M)IT/MIT (3:1).
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EN 13963:2005EN 13963:2005

Tikkurila Oyj
Kuninkaalantie 1
FI-01301 Vantaa

Finland

2005

TIK-1650-5006a

EN 13963:2005

Kipsilevyjen saumausaine – tyyppi 3A.

Palokäyttäytyminen A2-s1,d0

Taivutuslujuus > 320 N

Vaaralliset aineet NPD
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EN 15824:2009EN 15824:2009

Tikkurila Oyj
Kuninkaalantie 1
FI-01300 Vantaa

Finland

2009

TIK-1650-5006b

EN 15824:2009

Orgaaniseen sideaineeseen pohjautuva sisätasoite.

Palokäyttäytyminen B-s1,d0

Tartuntalujuus vetokokeessa ≥ 0,3 MPa

Vaaralliset aineet NPD
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