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TEKNOSPRO BINDER PLUS
pölynsidonta-aine

TUOTETYYPPI

TEKNOSPRO BINDER PLUS on vesiohenteinen, väritön, mikroakryylipohjainen
pölynsidonta-aine seinä-, katto- ja lattiapinnoille lämmitetyissä ja kylmissä tiloissa,
sekä säältä suojassa oleville betonipinnoille ulkona, esim. parkkihallit.
MaalausRYL 2012:n mukainen maalaustuoteryhmä 161 ja 163.
Tuote kuuluu rakennusmateriaalien päästöluokituksien M1-ryhmään.

KÄYTTÖ

TEKNOSPRO BINDER PLUS soveltuu käsittelemättömien betoni-, tiili-, harkko-,
rakennuslevy-, rappaus-, tasoite- yms. pintojen pölynsidontaan. Myös eräiden
pumpattavien lattiatasoitteiden pohjustukseen ennen maalausta TEKNOFLOOR
AQUA PRO lattiamaalilla.
Väritön TEKNOSPRO BINDER PLUS ei värjää tai tummenna käsiteltyjä
mineraalipintoja. Pölynsidontakäsitelty pinta voidaan tarvittaessa pintamaalata
Teknoksen vesiohenteisilla sisämaaleilla.

TEKNISET TIEDOT
Kuiva-ainepitoisuus

N. 10 paino-%

Haihtuvat orgaaniset aineet
(VOC)

EU VOC raja-arvo (kat A/h): 30 g/l. Tuotteen VOC: max. 30 g/l.

Käytännön riittoisuus

Yhteen kertaan sileälle pinnalle levitettynä:

Tiheys

n. 1,0 g/ml

n. 8 - 12 m²/l

Kuivumisaika, +23°C / 50 % RH
½ tunnin kuluttua
- pölykuiva
1 - 2 tunnin kuluttua
Seuraava käsittely

Ohenne, välineiden pesu

Vesi. Työvälineet pestään välittömästi käytön jälkeen lämpimällä vedellä ja
pesuaineella.

Värisävyt

Väritön

Pakkauskoot

5 L, 9 L, 18 L

VAROITUSMERKINTÄ

Katso käyttöturvallisuustiedote.
Käännä
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KÄYTTÖOHJEET
Pinnan esikäsittely ja levitys

Käsiteltävän alustan tulee olla kuiva ja puhdas, esim. betonilattian hionnan jälkeen tulee
lattia imuroida.
TEKNOSPRO BINDER PLUS on käyttövalmis tuote.
Levitys siveltimellä, telalla tai korkeapaineruiskulla 1–2 kertaan riippuen alustan
huokoisuudesta.
Korkeapaineruiskusuutin 0,011 - 0,015".
Itsesiliävät lattiatasoitteet, ns. pumpattavat plaano-lattiat tulee pohjustaa ennen maalausta.
Lattiatasoitteen soveltuvuus maalausalustaksi tulee varmistaa tasoitevalmistajalta (mm.
webervetonit 110 Fine ja webervetonit 120 Reno ovat maalattavia tasoitteita).
Tasoitevalmistajan ohjeen mukaisen kuivumis-/kovettumisajan jälkeen lattiapinta hiotaan ja
puhdistetaan hiontapölystä ja pohjustetaan TEKNOSPRO BINDER PLUS
pölynsidonta-aineella. Kertalevitys. TEKNOSPRO BINDER PLUS levitetään lattialle
kumilastalla tai telaamalla. Levitysmäärä on noin 0,1 l/m². Pohjusteen tulee imeytyä
tasoitepintaan, eikä se saa muodostaa lammikoita lattialle. Pohjusteen kuivuttua
tasoitepinta maalataan TEKNOFLOOR AQUA PRO lattiamaalilla.

Maalausolosuhteet

Käsiteltävän pinnan tulee olla kuiva. Pölynsidonta-aineen levityksen ja sen kuivumisen
aikana tulee ilman ja maalattavan pinnan lämpötilan olla yli +10°C ja ilman suhteellisen
kosteuden alle 80 %. Alhainen kosteus ja/tai yli +21°C:n lämpötila sekä käsittelyn jälkeinen
tuuletus nopeuttavat pölynsidonta-aineen kuivumista.

Varastointi

Varastoitava viileässä ja tiivisti suljetuissa astioissa.
EI SAA JÄÄTYÄ

Tuoteselosteen tiedot perustuvat laboratoriokokeisiin ja käytännön tuloksiin. Kaikki arvot ovat ohjeellisia ja riippuvat mm. sävystä ja kiiltoasteesta. Koska emme voi
vaikuttaa maalin käyttö- ja työolosuhteisiin, vastaamme vain maalin laadusta ja takaamme, että se on Teknoksen laadunvarmistuksen mukainen. Emme vastaa
vahingoista jotka aiheutuvat tuotteen käytöstä vastoin käyttöohjetta tai -tarkoitusta. Kotisivuiltamme www.teknos.com löydät ajan tasalla olevat versiot tuoteselosteista,
käyttöturvallisuustiedotteista ja järjestelmäselosteista.
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