EPOXYSHIELD® SEALER

Vesiohenteinen, kestävä
pölysuoja
Yksi pakkaus, helppo levittää
Kellastumaton kirkas pinta (kiiltävä)
Suojaa kosteudelta ja tiesuoloilta
Kosketuskuiva jo 1 tunnin kuluttua
Ihanteellinen pohjuste EpoxyShield® ULTRA pinnoitteille

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

EPOXYSHIELD® SEALER PÖLYSUOJA
KUVAUS
Yksikomponenttinen, vesiohenteinen, betonin tiivistysaine, joka perustuu
vinyyliakryylisideaineeseen. Aine vähentää pölyämistä, suojaa lattiaa
nesteiltä/kemikaaleilta ja yksinkertaistaa puhdistusta.

KÄYTTÖSUOSITUS
Kun Epoxyshield® Sealeria käytetään viimeistelyssä, levitä 2 pinnoituskertaa.
Epoxyshield® Sealeria voidaan käyttää myös tiivistys/kyllästyspohjusteena
Epoxyshield® 5200 ULTRA:lle. Levitä tiivistysainetta paljaille ja puhtaille
betonilattioille.

TEKNISET TIEDOT
Tiheys:
Kiintoainepitoisuus vol.:

1,02
30 %

KUIVUMISAJAT 20 °C:LÄMPÖTILASSA /RH 50 %
Kosketuskuiva:

noin 1 tunti

TEOREETINEN MENEKKI
Jopa 10 m²/l

KÄYTÄNNÖN MENEKKI
Käytännön menekki riippuu monista tekijöistä kuten työtavasta, pinnan huokoisuudesta
ja karheudesta sekä ainehukasta käytön aikana.

PINNAN ESIVALMISTELU
Levitä tuotetta vain täysin puhtaalle ja kuivalle betonipinnalle. Älä käytä pehmeille tai
hyvin tiiviille betonille tai betonille, joka sisältää kovettumiskomponenttia. Poista kaikki
öljy, rasva ja muu lika käyttämällä puhdistus/rasvanpoistoainetta Epoxyshield®
Cleaner/Degreaser 2901 (esite 1-2-3 sivu 43). Uuden betonin pitää kovettua vähintään
30 vuorokautta. Kaikki liimajäämät, irtonainen tai huonokuntoinen betoni on poistettava
puhaltamalla, hiomalla tai etsaamalla RUST-OLEUM Surfa-Etch 108 etsausliuottimella.
Paikkaa kaikki reiät ja murtumat Epoxyshield® betoninkorjaustuotteilla (sivu 43). Hyvin
tiivis ja pehmeä betoni tulee ensin hioa (tai etsata). Levityksen aikana alustan on oltava
puhdas ja kuiva.

KÄYTTÖOHJEET
Sekoita tuote ennen käyttöä.

KÄYTTÖOLOSUHTEET
Ilman, alustan ja pinnoitusmateriaalin lämpötilan on oltava +10 – +35 °C välillä ja
suhteellinen kosteus oltava alle 85 %. Pinnan lämpötilan on oltava vähintään +3
°C kastepisteen yläpuolella. Huolehdi ilmanvaihdosta hyvin levityksen aikana ja
sen jälkeen.

KÄYTTÖ & OHENNUS: SIVELLIN
Tuote on käyttövalmis. Ohennusta ei tarvita.

KÄYTTÖ & OHENNUS: TELA
Tuote on käyttövalmis. Ohennusta ei tarvita.

VÄLINEIDEN / ROISKEIDEN PUHDISTUS
Puhdista työvälineet ja roiskeet heti käytön jälkeen saippuavedellä.

HUOMATTAVAA
Kävelykuiva: 8 - 12 tunnin jälkeen

TURVATIEDOT
VOC taso:
77 g/l
VOC lisäaineen kanssa:
77 g/l
VOC luokka:
A/i
VOC raja:
140 g/l
Turvallisuushuomautukset:
Tutustu käyttöturvatiedotteeseen ja astiaan merkittyihin turvalausekkeisiin.

KÄYTTÖAIKA
2 vuotta 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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