EPOXYSHIELD® FINE CRACK REPAIR PIENTEN HALKEAMIEN KORJAUSLAASTI

Kutistumaton nestemäinen
epoksitäyteaine
Liuotinvapaa Epoksi (2-komponenttinen)
Lattiamurtumien korjaukseen aina 3 mm leveyteen saakka
Ei kutistu, voidaan pinnoittaa jo 3 – 4 tunnissa
Riittoisuus: 25 metriä (2mm leveä, 5mm syvä)
Halkeaman koko vaikuttaa riittoisuuteen

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

EPOXYSHIELD® FINE CRACK REPAIR KORJAUSLAASTI
KUVAUS
Kutistumaton, liuotinvapaa, nestemäinen epoksi betonilattioiden murtumien
täyttöön (kaksiosainen epoksi).

KÄYTTÖSUOSITUS
EpoxyShield Fine Crack Repair-korjausaine on suunniteltu erityisesti pienten
murtumien korjaukseen betonilattioissa.

TEKNISET TIEDOT
Kiintoainepitoisuus (vol.):
Kiintoainepitoisuus (paino):

100%
100%

KUIVUMISAJAT 20 °C LÄMPÖTILASSA / RH 50 %
Uudelleenpinnoitus:
Astian käyttöaika:

3 - 4 tuntia 20 °C:ssa (kovettumisaika kasvaa
alhaisissa lämpötiloissa)
20 -30 min

500 ml pakkaus täyttää 2 mm leveän ja 5 mm syvän murtuman noin 25 metrin
matkalta suoraa viivaa (huomioi, että murtuman syvyys ja leveys voi vaihdella).
Tässä mainittu riittoisuus on vain ohjeellinen/arvioitu.

PINNAN ESIVALMISTELU
Betonilattiassa olevien murtumien on oltava puhtaita, kuivia ja pölyttömiä ja vapaita
irtojätteistä jne. Normaalisti murtumia ei tarvitse kaapia auki ennen täyttämistä.

KÄYTTÖOLOSUHTEET
Tuotteen käyttölämpötilan on oltava vähintään +10 °C.
Sekoitus: Jokainen pakkaus EpoxyShield Fine Crack Repair korjausainetta sisältää
astian (A) kovetinainetta ja erillisen astian (B) hartsia. Kaada kovetinaine (A)
hartsiastiaan (B) ja sekoita hyvin tasaisella sekoituslastalla. Kaavi astian (B) sivut ja
pohja sekoitettaessa, jotta vältetään sekoittumattomalta hartsilta ja ”pehmeiden
kohtien” muodostuminen kovettuneessa tuotteessa.
Käyttö: Kaada varovaisesti tuote astiasta murtumaan valuttaen murtumaviivaa
pitkin ja tasoita pinta mukana tulevalla muovilastalla. Pyyhi ylimääräinen aine pois.

HUOMAUTUKSET
EpoxyShield Fine Crack Repair-korjausaine on tarkoitettu vain pinnan täyttämiseen
eikä se ratkaise rakenteellisia tai sitomisongelmia. Rakenteen liikkumisesta johtuvat
murtumat voivat ilmestyä uudelleen jos liikkuminen jatkuu. Murtumat lattioissa,
joissa toinen puoli painunut, voidaan myös täyttää, mutta tasaista pintaa ei ole
mahdollista saavuttaa. Lattian tasoerot voidaan korjata käyttämällä EpoxyShield®
Betonin korjauslaastia. Tuote voidaan pinnoittaa minkä tyyppisellä lattiamaalilla tai
korkealaatuisella pinnoitteella tahansa.

TURVATIEDOT
VOC taso:
0 g/l
Turvallisuushuomautukset: Tutustu käyttöturvatiedotteeseen ja astiaan
merkittyihin turvalausekkeisiin. HUOM: Sekoitettu
tuote
kuumenee
nopeasti.
Käytä
siksi
lämpösuojakäsineitä.

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