FILLCOAT® FIBRES WATERPROOFING

Halkeamia korjaavat kuidut
•
•
•
•
•

Korjaa reiät ja halkeamat aina 2 mm saakka
Pysäyttää vuodot välittömästi
Nopeampaa kuin soittaa putkimiehelle tai katonkorjaajalle
Erinomainen tarttuvuus
Levitetään siveltimellä

•

Kourujen, kattojen, piipunpeltien, putkien ja muiden suora korjaus

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

FILLCOAT® FIBRES WATERPROOFING
KUVAUS
Välittömästi vesitiivis joustava ja murtuman korjaavia kuituja sisältävä maali katoille, eikäveltäville terasseille, kouruille, harjapelleille, piipunpelleille, putkille jne.

KÄYTTÖSUOSITUS
Vedenpitävä viimeistely katoille, ei-käveltäville terasseille, kouruille, harjapelleille,
piipunpelleille, putkille jne. Tuote on maalattavissa uudelleen Dacfill:illa, Coating
PRT:llä tai Dacfill HZ:lla.

TEKNISET TIEDOT
Tiheys:
Kiiltotaso
Kiintoainepitoisuus vol.:
Kiintoainepitoisuus paino

1,03
Satiini
43 %
52 %

KUIVUMISAJAT 20°C LÄMPÖTILASSA /RH 50%
Uudelleenpinnoituskuiva: 3 - 14 päivää samalla tuotteella 6 viikkoa maalilla

SUOSITELTAVA MÄRÄN KALVON PAKSUUS
1000 µm

SUOSITELTAVA KUIVAN KALVON PAKSUUS
430 µm

TEOREETTINEN MENEKKI
1 pinnoituskerta 1,5 l/m²

KÄYTÄNNÖN MENEKKI
Käytännön menekki riippuu monista tekijöistä, kuten pinnan huokoisuudesta ja
karkeudesta ja ainehukasta käytön aikana

PINNAN ESIVALMISTELU
Poista pöly, muta, rasva, sammaleet ja kuihtuneet lehdet huolellisesti. Korjattavat kohdat
puhdistetaan kovalla harjalla ja sienellä. Puhdistuksen jälkeen Fillcoat-kuidut voidaan
maalata suoraan bitumialustalle, kovalle PVC:lle, polyesterille, sinkitylle pellille,
alumiinille, lasille, tiilelle jne. Huokoiset materiaalit (betoni, kivi, puu) on annettava kuivua
ja esikäsiteltävä Primer 44HS pohjusteella. Jos toistuvasti korjattuja paikkoja, tärkeitä tai
aktiivisia murtumia esiintyy, levitä Fillcoat-kuituja murtumakohtiin tai halkeamiin poikittain
1,5 kg/m² muurauslastalla tai harjalla.

KÄYTTÖOHJEET
Tasalaatuisuuden varmistamiseksi pinnoitemateriaali on sekoitettava hyvin ennen käyttöä.

KÄYTTÖOLOSUHTEET
Voidaan levittää lähes kaikissa sääolosuhteissa (pois lukien lumisade)

KÄYTTÖ & OHENNUS: SIVELLIN
Älä ohenna.

VÄLINEIDEN / ROISKEIDEN PUHDISTUS
Ohennin 22 tai lakkabensiini.

HUOMAUTUKSET
Älä milloinkaan levitä Fillcoat-kuituja polystyreenieristeeseen tai uuden betonin päälle
(betonin tulee olla ainakin 2 vuotta vanha). Älä levitä Fillcoat-kuituja pohjusteena Dac
Hydro Alu:n alle.

TURVATIEDOT
VOC taso:
485 g/l
VOC lisäaineen kanssa:
485 g/l
VOC luokka:
A/i
VOC raja:
500 g/l
Leimahduspiste:
40 °C
Turvallisuushuomautukset: Tutustu käyttöturvatiedotteeseen ja astiaan merkittyihin turvalausekkeisiin

KÄYTTÖAIKA
5 vuotta valmistuspäivästä avaamattomissa astioissa säilytettynä kuivassa ja hyvin
tuuletetussa tilassa, pois suorasta auringonvalosta ja lämpötilan ollessa 5° ja 35 °C
asteen välillä
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