
www.teknos.com

TUOTESELOSTE 859
8 30.09.2016 FEINSPACHTEL RAPID

kitti
TUOTETYYPPI FEINSPACHTEL RAPID on käyttövalmis vesiohenteinen, akryylipohjainen kevytsilote.

KÄYTTÖ Voidaan käyttää pohjamaalatun puun, laastin, betonin ja pohjamaalatun teräksen pienten
epätasaisuuksien tasoitukseen.
Voidaan päällemaalata sekä vesi- että liuotinohenteisilla akryyli - ja alkydimaaleilla.
Ennen tuotteen käyttöönottoa tulee ottaa yhteys maalinvalmistajaan ja varmistaa tuotteen soveltuvuus
kyseiseen kohteeseen.

ERIKOISOMINAISUUDET FEINSPACHTEL RAPID kuivuu nopeasti ja sitä voidaan levittää useampi kerros lyhyen ajan sisällä.
FEINSPACHTEL RAPID  täyttää hyvin, on helppo hioa ja kestää halkeilematta 1000 µm:n
märkäkalvon paksuuden.

TEKNISET TIEDOT

Kuiva-ainepitoisuus 82 ±2 paino-%

Kiintoainepitoisuus

Haihtuvat orgaaniset aineet (VOC)

n. 1400 g/l

n. 0 g/l

Kuivumisaika, +20°C, ilman suht. kosteus 60 %

1 - 2 tuntia kerrospaksuudesta riippuen. Alhainen lämpötila ja suuri suhteellinen kosteus hidastavat
oleellisesti kuivumista.

Värisävyt Valkoinen

VAROITUSMERKINTÄ Katso käyttöturvallisuustiedote.
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KÄYTTÖOHJEET
Pinnan esikäsittely Käsiteltävän pinnan tulee olla kuiva, puhdas ja rasvaton. Huokoiset ja imevät alustat tulee pohjustaa ennen tasoitusta

FEINSPACHTEL RAPIDilla.

Sisäkäyttöön tulevat puu- ja kovalevypinnat pohjustetaan niille soveltuvalla pohjamaalilla.

Ulkokäyttöön tulevilla puupinnoilla on mahdollista, että FEINSPACHTEL RAPID halkeilee puupinnan elämisen takia.

Teräspinnat käsitellään korroosionestoprimerilla.

Vanhat laastipinnat tulee pohjustaa.

Uudet laastipinnat sisältävät paljon kosteutta ja ne voidaan tasoittaa FEINSPACHTEL RAPIDilla vasta, kun laasti on
täysin kuivunut.

Vanhat maalipinnat: Irtoava ja huonosti kiinni oleva maali tulee poistaa kokonaan, ehjät maalipinnat tulee hioa hyvin.

Levitysolosuhteet Ilman, silotteen ja alustan lämpötilan tulee olla yli +5°C ja ilman suhteellisen kosteuden alle 80 %.

Levitys FEINSPACHTEL RAPID levitetään lastalla.
FEINSPACHTEL RAPID voidaan levittää märkää märälle useampaan kertaan.

Ulkokäytössä FEINSPACHTEL RAPID tulee pintamaalata välittömästi kuivumisen jälkeen.

LISÄTIETOJA Varastointikestävyys ilmoitetaan etiketissä. Varastoitava viileässä ja tiiviisti suljetuissa astioissa.

EI SAA JÄÄTYÄ

Tuoteselosteen tiedot ovat ohjearvoja jotka perustuvat laboratoriokokeisiin ja käytännön tuloksiin. Teknos vastaa siitä, että tuotteen laatu on laatujärjestelmämme
mukainen. Sen sijaan Teknos ei vastaa tehdystä maalaustyöstä, koska se on suuressa määrin riippuvainen käsittely- ja maalausolosuhteista. Teknos ei myöskään
vastaa vahingoista jotka aiheutuvat maalituotteen virheellisestä käytöstä. Tuote on tarkoitettu yksinomaan ammattikäyttöön. Tämä edellyttää, että käyttäjällä on riittävät
tiedot tuotteen käyttämiseksi sekä teknisesti että työturvallisuusmielessä oikealla tavalla. Kotisivuiltamme www.teknos.com löydät ajan tasalla olevat versiot Teknoksen
tuoteselosteista, käyttöturvallisuustiedotteista ja järjestelmäselosteista.
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