
TYYPPITYYPPI ProSeal on vesiohenteinen pohjuste, joka tunkeutuu hyvin alustan huokosiin. Käytetään
pohjusteena huokoisille ja imeville alustoille ennen BioRid, BioRid Spray tai AsbestGuard
käsittelyä.

KÄYTTÖKOHTEETKÄYTTÖKOHTEET Huokoiset ja imevät katto- ja seinäpinnat sisätiloissa. Voidaan käyttää myös pölynsidonta-
aineena. Lue käyttöhjeet huolellisesti ennen maalaustyöhön ryhtymistä.

SOVELTUVUUSSOVELTUVUUS ProSeal on vesiohenteinen pohjuste, joka tunkeutuu hyvin alustan huokosiin. Käytetään
pohjusteena huokoisille ja imeville alustoille ennen BioRid,BioRid Spray tai AsbestGuard
käsittelyä.
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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

KiiltoKiilto Täyshimmeä. 6/RT-luokitus.

RiittoisuusRiittoisuus Riippuu alustan huokoisuudesta, 2-10 m²/l .

PakkauksetPakkaukset 5 l, 25 l

OhenneOhenne Vesi

TyötapaTyötapa Telaus, ruiskutus, harjaus

KuivumisaikaKuivumisaika Kosketuskuiva 1-2 tuntia, päällemaalattavissa 2-3 tuntia.

Tiheys (kg/l)Tiheys (kg/l) n. 1.2 kg/l (ISO 2811)

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

13

VOCVOC (cat A/h) 50g/l (2010)
ProSeal sisältää VOC max. 50 g/l.

VarastointiVarastointi Suojattava pakkaselta. Säilytä kuivassa ja viileässä, auringonvalolta suojattuna. Sulje
purkki huolellisesti seuraavaa käyttöä varten. Avattu astia ei kestä pitkäaikaista
varastointia.
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KÄYTTÖOHJEETKÄYTTÖOHJEET

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

Pinnan esikäsittelyPinnan esikäsittely
Puhdista pinnat liasta ja pölystä. Puhdista homeiset pinnat BioWash pesuaineella tuotteen ohjeen mukaan. Anna pinnan
kuivua.Tasoita tarvittaessa halkeamat ja kolot sopivalla Tikkurilan Presto- tai Prestonit- tasoitteella. Poista hiontapöly.

MaalausMaalaus
Levitä 1 kertaan telalla, ruiskulla tai harjalla. Tuote käytetään ohentamattomana.

Työvälineiden puhdistusTyövälineiden puhdistus
Poista ylimääräinen maali työvälineistä ja pese vedellä. Hieman kovettuneen tuotteen poistoon suositellaan Tikkurilan
Pensselipesua.

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
Haitallista vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia. Vältettävä päästämistä ympäristöön. Käytä suojakäsineitä. 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))
ja 2-oktyyli-2H-isotiatsol-3-oni (OIT). 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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