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TEHNIČNI LIST 1055
SILORA LF

18.02.2021 Fini kit za stene 

OPIS BARVE Vsestranski kit na vodni osnovi pripravljen za uporabo. 

UPORABA Uporablja se za splošno kitanje sten in stropov in zapolnitev spojev v suhih notranjih prostorih. 
Podlaga je lahko mavec, beton, omet, porobeton, vezane plošče itd

LASTNOSTI SILORA LF ima odličen oprijem in dobro zapolni površino.

CERTIFIKATI Produkt je klasificiran v razred M1 (najnižje emisije gradbenih proizvodov).
Produkt ima CE oznako in okolju prijazno Nordic Ecolabel »Swan«.Glej stran 2. 

Suha snov 

Hlapne organske spojine (HOS) 

Praktična poraba 

Debelina filma 

Velikost delcev 

Specifična teža 

Čas sušenja, +23°C 

Redčenje, čiščenje 

Barve 

Pakiranje 
(različna pakiranja glede na države) 

~ 58 % utežno

Produkt ni vključen v HOS direktivo.

Za kitanje po celi površini v debelini 1 mm porabite 1 l/m². Za kitanje posameznih delov ali kitanje 
spojev porabite približno 0,3 l/m².

0-4 mm

Max. 0,2 mm 

~ 1,2 g/ml 

2-3 uri na mm odvisno od debeline nanosa.
Čas sušenja je lahko daljši v hladnih in/ali vlažnih pogojih

Voda. 

Svetlo siva. 

0,4 L, 3 L, 10 L 

VARNOSTNA OPOZORILA Glejte varnostni list. 
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NAVODILA ZA UPORABO 

Priprava površine 

Nanos 

Pogoji za delo 

Shranjevanje 

Odstraniti je potrebno vse nečistoče in prah s površine.  
Uporabite RENSA SUPER za pranje že barvanih površin.  
Površine zmatirajte in odstranite prah.  
Krhke površine in neobdelan les morate prej zaščititi s temeljem. 

Kit nanesite s pleskarsko lopatico.  
Število plasti je odvisno od grobosti površine.  
Suh kit lahko premažete ali nalepite tapete.  
Pred tapetam morate obvezno površino namazati s temeljem, ki ima vezivo (lepilo). 
Ko brusite kit priporočamo uporaba maske za oči in obraz. 

Obdelovalna površina mora biti suha. 

Med aplikacijo in v času sušenja mora biti temperatura ozračja, površine in premaza nad +5 °C in 
relativna zračna vlaga pod 80% med aplikacijo in v času sušenja. 

Shranjevati v hladnem in temnem prostoru. Ne sme zmrzniti. Neodprto lahko shranjujete 1 leto. 

CE OZNAKA 

KEMIJSKE LASTNOSTI IN VARNOST Izdelek ni razvrščen kot nevaren v skladu z Uredbo (EC) 1272 / 2008. Priporočeni varnostni 
ukrepi pri uporabi izdelka: Izogibajte se nepotrebnemu stiku s kožo. Za zaščito pred brizganjem 
barve uporabite delovna oblačila. Če je potrebno, uporabite zaščito za oči za zaščito pred brizgi 
barve. Med nanašanjem z brizganjem se izogibajte dihanju pršilne meglice. Uporabite respirator, 
filter tipa A P. Več informacij in varnostni list na strani www.teknos.com 
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Podatki v tem tehničnem listu temeljijo na laboratorijskih testih in praktičnih izkušnjah. Številke so samo za orientacijo in so odvisne od na primer barve in sijaja. Ker nimamo 
nadzora nad pogoji in načinom uporabe, smo odgovorni le za kakovost izdelka in jamčimo, da je skladen z našim nadzorom kakovosti. Ne prevzemamo odgovornosti za 
kakršnokoli izgubo ali škodo, ki bi nastala zaradi uporabe izdelka v nasprotju z navodili ali predvideno uporabo. Zadnja verzija tehničnega lista, varnostnega lista ali sistema 
je na voljo na www.teknos.com. 
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