EPOXYSHIELD® BETONIN KORJAUSLAASTI

Tasoitukseen, murtumien ja
reikien korjaukseen
Liikennöinti sallittu 24 tunnin kuluttua
Uudelleen pinnoitettavissa 48 tunnin kuluttua
10 kg (1-komponentti) – 0.4 m²
Hiottavissa tasaiseksi pinnaksi

KNOW‐HOW TO PROTECT ™
WWW.RUST‐OLEUM.EU

EPOXYSHIELD® BETONIN KORJAUSLAASTI
KUVAUS
Jauhemainen korjaustuote sementti- ja hartsipinnoille sisä- ja ulkokäyttöön.
Tasoitukseen ja murtumien, kolojen ja muiden vaurioiden korjaukseen
betonissa, rappauksissa ja maalaamattomissa tiilipinnoissa.

KÄYTTÖSUOSITUS
Tasoitukseen ja murtumien, kolojen ja muiden vaurioiden korjaukseen
betonissa, rappauksissa ja maalaamattomissa tiilipinnoissa.

TEKNISET TIEDOT
Tiheys:
Sekoitussuhde:

1,6
Jauhe: Vesi= 5kg : 1L

KUIVUMISAJAT 20 °C LÄMPÖTILASSA / RH 50 %
Uudelleenpinnoitus:
Täysin kovettunut:

2 vrk
1 kk

SUOSITELTAVA MÄRÄN PINNAN PAKSUUS
2 cm (tiiviys: 25 kg/m²)

SUOSITELTAVA KUIVAN PINNAN PAKSUUS
2 cm (tiiviys: 25 kg/m²)
Maksimi 0,4 m² per 10 kg (pinnan paksuus 2 cm).

PINNAN ESIVALMISTELU
Paljaat pinnat: puhdista teräsharjalla tai hiekkapuhaltamalla. Alustan on
oltava kiinteä ja vapaa pölystä, öljystä ja rasvasta. Huokoiset pinnat on
ensin kostutettava vedellä. Metalliosat on esikäsiteltävä
ruosteenestopohjamaalilla (Combiprimer 3369/3380 tai Hard Hat
2169/2182).

KÄYTTÖOLOSUHTEET
Käyttölämpötila vähintään +5°C.

KÄYTTÖ & OHENNUS: LASTA/MUURAUSLASTA
Sekoitus & Ohennus: Sekoitussuhde: Noin 5 osaa jauhetta 1 osaan vettä (2 litraa
vettä koko 10 kg astiaan). Täytä astia vedellä. Lisää kuivaa sementtiä veteen samalla
sekoittaen. Sekoita vesi ja jauhe hyvin pehmeäksi ja kokkareettomaksi. Lisää hiukan
vettä tarpeen mukaan jos sementti on liian kuiva.
Käyttö: Levitä tuote pakkauksen mukana tulevalla lastalla enintään 2 cm paksuudelta.
Kastele lastaa, ettei pintaan jää merkkejä epätasaisuuksia. Pinta voidaan hioa 48
tunnin kuluttua karkealla hiekkapaperilla (P120) tasaisemman pinnan
aikaansaamiseksi.

VÄLINEIDEN / ROISKEIDEN PUHDISTUS
Vesi

HUOMAUTUKSET
Laasti voidaan pinnoittaa EpoxyShield® pinnoitteilla tai muilla ei-alkydisilla maaleilla
kuten Epoksit, Akryylit jne.
Jos pinnoitteen on oltava paksumpaa kuin 2 cm, laastiin voidaan lisätä uunikuivattua
kvartsihiekkaa. Sekoitussuhde: 1 tilavuusosa laastia ja 0,3 – 0,5 tilavuusosaa
uunikuivattua kvartsihiekkaa (0 - 4 mm:n raekoko).

TURVATIEDOT
VOC taso:
Leimahduspiste:

0 g/l
Ei tulenarka

Turvallisuushuomautukset:
Tutustu käyttöturvatiedotteeseen ja astiaan merkittyihin turvalausekkeisiin.

KÄYTTÖAIKA
1 vuosi valmistuspäivästä avaamattomassa astiassa säilytettynä kuivassa ja hyvin
tuuletetussa tilassa, pois suorasta auringonvalosta ja lämpötilan ollessa +5° ja +35
°C asteen välillä.

Julkaisupäivä: 12/04/2018
Saatavissa olevat värit & pakkauskoot: Katso saatavissa olevien värien ja pakkauskokojen yleiskuvaus sivuston www.rust-oleum.eu asianmukaiselta tuotesivulta.
Vastuunvapaus: Tässä annettu informaatio on annettu parhaan saatavissa olevan tietomme mukaisesti ja sillä tarkkuudella, kuin se on mahdolli sta mutta ilman takuuta. Käyttäjän katsotaan saaneen
tarpeelliset tiedot riippumatta siitä sopivatko tuotteemme hänen erityistarpeisiinsa. Rust-Oleum Europe ei ole missään tapauksessa vastuussa tuotteen käytöstä aiheutuvista seurauksista. Tuotteet on
varastoitava, käsiteltävä ja käytettävä Rust-Oleum Europen suositusten tuoreimman tuoteselostuksen mukaisesti. Käyttäjän vastuulla on varmistaa, että hänellä on oikea tuoteselostus. Viimeisimmät
tuoteselostukset on ladattavissa vapaasti sivustolta www.rust-oleum.eu tai asiakkaan pyytäessä asiakaspalvelustamme. Rust-Oleum Europe varaa oikeuden muuttaa tuotteidensa ominaisuuksia ilman
ennakkoilmoitusta.
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