
TYYPPITYYPPI Paperisaumanauha.

KÄYTTÖKOHTEETKÄYTTÖKOHTEET Seinä- ja kattopinnat sisätiloissa.

SOVELTUVUUSSOVELTUVUUS Kipsilevyjen saumaukseen sisätiloissa. Voidaan käyttää myös koneellisesti
automaattisaumauskone "Bazookalla".
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PRESTO PAPERISAUMANAUHA

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

VäritVärit Vaalea

RiittoisuusRiittoisuus Rullan pituus 75 m, leveys 52 mm

TyötapaTyötapa Painetaan teräslastalla tai automaattisaumauskoneella kiinni saumatasoitteeseen.
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KÄYTTÖOHJEETKÄYTTÖOHJEET

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

Pinnan esikäsittelyPinnan esikäsittely
Poista tartuntaa heikentävä pöly ja irtonainen aines harjaamalla.

KäsittelyKäsittely
Käsin: 
Levitä Presto J Saumatasoitetta teräslastalla siten, että tasoite täyttää reunaohennuksien muodostaman painauman. Paina
teräslastalla Presto Paperisaumanauha tasoitteeseen. Levitä sivuilta ylipursuava tasoite saumanauhan päälle. Lisää tarvittaessa
tasoitetta saumanauhan päälle niin, että sauma täyttyy. 

Koneellisesti: 
Täytä kone Presto J Saumatasoitteella. Työstä sauma laitevalmistajan ohjeiden mukaisesti. 

Pohjatasoituksen kuivuttua suorita pintatasoitus 1-2 kertaa Presto LF+ Yleistasoitteella . Tasoitteen kuivuttua hio pinnat.
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TIK-1690-5001

EN 13963:2005

Kipsilevyjen saumausaine – tyyppi 3A. Kipsilevyjen saumausaine
- tyyppi 1A.

Mittapysyvyys -leveys Hyväksytty

Mittapysyvyys -pituus Hyväksytty

Palokäyttäytyminen NPD

Vaaralliset aineet NPD

Vetolujuus Hyväksytty
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