LEAKSEAL®

Tiivistää vuodot ja
halkeamat nopeasti
•
•
•

Vesitiivis, puolisileä pinta
Voidaan päällemaalata lateksi- tai öljypohjaisilla maaleilla
Soveltuu metalli-, alumiini-, PVC-, betoni-, muuraus-,
asfalttipinnoille, kattomateriaaleille, tms

•

Joustava, kumimainen, iskunkestävä tiiviste

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

LEAKSEAL®
KUVAUS
Suunniteltu täyttämään ja tiivistämään vuodot ja halkeamat katoissa, savupiipuissa,
hormeissa, sadevesikouruissa, putkissa, kanavissa, ikkunasaumoissa jne.

KÄYTTÖSUOSITUS
Suunniteltu täyttämään ja tiivistämään vuodot ja halkeamat metallissa, alumiinissa,
galvanoidussa teräksessä, PVC:ssä, betonissa, muurauksessa, asfaltissa/bitumissa,
kattopinnoitteissa, vinyylipaneeleissa, lasikuidussa ja monessa muussa.

TEKNISET TIEDOT
Kiiltoaste:

Satiini

KUIVUMISAJAT 20 °C LÄMPÖTILASSA/RH 50 %:
Kosketuskuiva:
Käsittelykuva:
Uudelleenpinnoitus:
Täysin valmis:

20 - 30 min.
45 - 60 min.
Levitä toinen kerros LeakSealia 15 – 30 min kuluttua.
Pinnoitettavissa vesi- tai öljymaalilla 24h kuluttua.
24 tuntia

SUOSITELTAVA KUIVAN KALVON PAKSUUS
65 µm

TEOREETTINEN MENEKKI
0.74 m² per spraypurkki kuivan kalvon paksuuden ollessa 65 µm.

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

PINNAN ESIVALMISTELU
Poista lika, öljy, irtonainen ruoste ja kaikki muu pinnalla oleva lika sopivalla tavalla.
Pese alue pesuaineen ja veden liuoksella, huuhtele puhtaalla vedellä ja anna pinnan
kuivua kokonaan. Poista irtonainen maali teräsharjalla tai hiontapaperilla.
Hio kevyesti kiiltävät pinnat. Pyyhi lopuksi hiottu pinta puhtaaksi. Testaa aikaisemmin
pinnoitetun pinnan yhteensopivuus testisumutuksella ennen suuremman alan käyttöä.

KÄYTTÖOLOSUHTEET
Käytä ulkona tai hyvin tuuletetussa tilassa kuten avonaisessa autotallissa.
Levityslämpötila +10 – +32 ºC välillä ja kosteuden oltava alle 85 % riittävän
kuivumisen varmistamiseksi. Älä käytä pinnoille, joiden lämpötila on yli 93 ºC.
Vältä ruiskutusta hyvin tuulisella ilmalla ja pölyisissä olosuhteissa. Suojaa
ympäristö ohiruiskutuksesta ja spraysumusta. Ravista aerosolia voimakkaasti
vähintään minuutin sen jälkeen, kun sekoituskuulan kilinä alkaa kuulua. Jos
kuulan kilinää ei kuulu, ÄLÄ LYÖ ASTIAA. Kysy teknistä tukea Rust-Oleum
edustajaltasi tai maahantuojalta. Testiruiskutusta pahville suositellaan sopivan
ruiskutusmenetelmän löytämiseksi. Pidä aerosolia 20 – 45 cm etäisyydellä
maalattavasta pinnasta ja ruiskuta lyhyin tasaisin vedoin. Ravista purkkia usein
myös käytön aikana. Ruiskuta ensimmäinen kerros ohuelti. Ruiskuta toiseen
kerrokseen enemmän niin että peitto on kattava. Paksumpi kalvo voidaan
saavuttaa liikuttamalla suutinta lähempänä pintaa. Ruiskutuksen alussa voi
ilmentyä vaahtoa tai kuplia, mutta ne häviävät, kun pinnoite kuivuu. Paras tulos
saavutetaan ruiskuttamalla kaksi kerrosta. Anna kuivua 15 – 30 minuuttia
kerrosten välillä.

HUOMAUTUKSET
- Jos venttiili tukkeutuu, kierrä varoen ja irrota suutin astiasta ja huuhtele se
mineraalitärpätillä. Älä työnnä mitään esinettä astiaan tai suuttimeen.
- Lopetettuasi, käännä purkki ylösalaisin ja tyhjennä venttiili painamalla suutinta 2-3 sekunnin ajan.
Pyyhi lopuksi suuttimen kärki puhtaaksi.
- Ohiruiskutukset puhdistetaan välittömästi (märkä maali) ksyleenillä tai mineraalitärpätillä.
- Hävitä tyhjä astia oikein, älä polta tai jätä astiaa kotijätteisiin.

TURVATIEDOT
Turvallisuushuomautukset: Tutustu käyttöturvatiedotteeseen ja astiaan merkittyihin turvalausekkeisiin.

KÄYTTÖAIKA
2 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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