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BETONI-PEITTAUSLIUOS on hapan, emulgoiva pesuliuos betonilattian
peittaamiseen. BETONI-PEITTAUSLIUOKSELLA peittaus on nopea ja helppo tapa
poistaa sementtiliima maalattavilta pinnoilta. BETONI-PEITTAUSLIUOKSEN
reagoidessa emÄksisen sementtiliiman kanssa sen sisÄltÄmÄ suolahappo
neutraloituu. Reaktiossa muodostuu vettÄ ja suoloja, jotka voidaan huuhtoa pois
vedellÄ. BETONI-PEITTAUSLIUOS sisÄltÄÄ myÅs emulgaattoria, joka lisÄÄ tuotteen
puhdistustehoa.
BETONI-PEITTAUSLIUOS ja sitÄ seuraava vesihuuhtelu poistavat betonilattialta
maalausta haittaavan sementtiliimakerroksen sekÄ lian, pintarasvan ja kalkkisuolat.
Tuote ei poista betonin huokosiin imeytynyttÄ rasvaa ja ÅljyÄ, jotka on poistettava
esim. hiomalla tai jyrsimÄllÄ. Tuote ei myÅskÄÄn sovellu aikaisemmin maalattujen
pintojen pesuun.
BETONI-PEITTAUSLIUOS soveltuu myÅs tiili-, kaakeli-, kivi- ja puupintojen
puhdistukseen betoni- ja laastijÄtteistÄ muuraus- ja saumaustÅiden jÄlkeen.
MaalausRYL 2012:n mukainen maalaustuoteryhmÄ 03 (MaalausRYL 2001
maalaustarvikeryhmÄ 3).

TEKNISET TIEDOT

pH: alle 1; sisÄltÄÄ suolahappoa

VÄri: punainen

Laimennus: laimennetaan vedellÄ suhteessa 1 : 1.
BETONI-PEITTAUSPESU on aina lisÄttÄvÄ veteen seoksen kuumenemisen ja roiskumisen
estÄmiseksi.

VAROITUSMERKINTÄ Katso kÄyttÅturvallisuustiedote.
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KÄYTTÅOHJEET
Pinnan esikÄsittely Betonipintojen peittaus: BETONI-PEITTAUSLIUOS laimennetaan muovisessa astiassa

vedellÄ seossuhteessa 1 : 1. Metalliastiat syÅpyvÄt hapon vaikutuksesta pilalle. Pesuliuos
kaadetaan sihdillÄ varustetulla kastelukannulla tasaisesti lattialle, jolloin sementtiliima
liukenee voimakkaasti kuohuen. Liuoksen tasaista leviÄmistÄ autetaan harjalla. Jos
sementtiliimaa on paksulti, on happoa levitettÄvÄ runsaammin. Laimennettua pesuliuosta
tarvitaan n. 0,5 - 1,0 l/mÇ.

BETONI-PEITTAUSLIUOKSEN annetaan vaikuttaa n. 5 min, jonka jÄlkeen syntynyt neutraali
suolaliuos tyÅnnetÄÄn harjalla lattiakaivoon. Jos kaivoa ei ole, kerÄtÄÄn liete ÄmpÄriin
rikkalapion ja leveÄn kumilastan avulla. Peitattu alue huuhdellaan vÄlittÅmÄsti vedellÄ ja vesi
kerÄtÄÄn pois. Kun lattia on kuivunut 2 - 3 vrk, se on valmis maalattavaksi.

Tiilipintojen pesu: PestÄvÄ alue kastellaan vedellÄ ennen pesuliuoksen levitystÄ, ettei liuos
imeytyisi tiileen. Veteen seossuhteessa 1 : 1 laimennettu BETONI-PEITTAUSLIUOS
levitetÄÄn harjalla pestÄvÄlle alueelle. Pesuliuoksen annetaan vaikuttaa 5 - 10 min, jonka
jÄlkeen suoritetaan vesihuuhtelu.

Kaakelipintojen pesu: BETONI-PEITTAUSLIUOS laimennetaan vedellÄ suhteessa 1 : 1 tai
1 : 2. Kaakelilaatat pestÄÄn pesuliuokseen kastetulla rÄtillÄ yksitellen, ettei liuos pÄÄsisi
syÅvyttÄmÄÄn saumoja. Lopuksi suoritetaan perusteellinen vesihuuhtelu.

SUOJAVÄLINEET KÄyttÄjille suositellaan kumisaappaita, kumikÄsineitÄ ja silmÄsuojaimia. Koska pesuliuos on
happoa, se saattaa syÅvyttÄÄ tekstiilejÄ.
Tuotteesta haihtuu happohÅyryjÄ, jotka ovat ÄrsyttÄviÄ. TyÅn aikana on huolehdittava
riittÄvÄstÄ tuuletuksesta tai kÄytettÄvÄ sopivaa hengityssuojainta.

ENSIAPU Happoroiskeet iholle: Pesu vedellÄ ja saippualla, jonka jÄlkeen iho rasvataan.
Happoroiskeet silmiin: VÄlittÅmÄsti huuhtelu vedellÄ 15 minuutin ajan. Tarvittaessa lÄÄkÄrin
hoitoon.

Tuoteselosteen tiedot perustuvat laboratoriokokeisiin ja kÄytÄnnÅn tuloksiin. Kaikki arvot ovat ohjeellisia ja riippuvat mm. sÄvystÄ ja kiiltoasteesta. Koska emme voi
vaikuttaa maalin kÄyttÅ- ja tyÅolosuhteisiin, vastaamme vain maalin laadusta ja takaamme, ettÄ se on Teknoksen laadunvarmistuksen mukainen. Emme vastaa
vahingoista jotka aiheutuvat tuotteen kÄytÅstÄ vastoin kÄyttÅohjetta tai -tarkoitusta. Kotisivuiltamme www.teknos.com lÅydÄt ajan tasalla olevat versiot tuoteselosteista,
kÄyttÅturvallisuustiedotteista ja jÄrjestelmÄselosteista.


