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Alsicolor SolarReflect
Julkisivumaali solarreflect -efektillä

Käyttöalue

Julkisivumaali silikonilisäyksellä. Käytetään solar-reflekt pinnan saamiseksi
julkisivurappauksiin.

Ominaisuudet :

- vähentää julkisivupinnan lämpenemistä auringossa
- tarkoitettu erityisesti tummille julkisivupinnoille
- korkea vedenhylkivyys, alhaisin vedenläpäisevyys DIN EN 1062 mukaan
- korkea varmuus mikro-organismeja vastaan
- kestää hyvin säärasituksia, hylkii likaa
- hyvä peittävyys
- helppo työstää hyvän peittokykynsä vuoksi
. korkea vesihöyrynläpäisykyky, max diffuusion virtaustiheys DIN EN 1062 mukaan
- himmeä pinta
- ei liituunnu
- hankaamisenkestävä
- sävyt alsecco creative colour system –värikartan mukaisesti

Tekniset tiedot :

Sideaine :
Puhdas akrylaatti
Tiheys:
Ominaispaino n. 1,5 g / cm3
Kapillaarinen vedenimunop.: w n. 0,1 kg/m2/h½
vastaa luokkaa W 3 ( alhainen ) DIN EN 1062
Diffuusionvastusluku:
Sd n. 0,1 m
DIN EN ISO 7783
vastaa luokkaa V1 ( korkea ) DIN EN 1062

Valmistelut :

Alustan esikäsittely :
Alustan tulee olla kiinteä, tasainen ja puhdas.
Huokoinen mineraalinen alusta pohjustetaan Alsicolor primer W:llä tai HydroTiefgrund- primerilla. Tarvittaessa alusta stabiloidaan Hydro-Tiefgrund- primerilla.

Sekoitussuhteet :

Käyttövalmista, voidaan ohentaa max. 5 % vedellä.

Työskentely :

Levitetään siveltimellä, telalla tai ruiskulla, mieluiten vähintään kahteen kertaan.
1. käsittely n. 5 % vedellä ohennettuna.
2. käsittely max 3 % vedellä ohennettuna.

Menekki :

n. 0,18 - 0,23 l / m2 / sivelykerta.
Tarkan menekin määrittämiseksi suosittelemme koepinnoitusta.

Työskentelyolosuhteet :

Työskentelyn ja kuivumisen aikana lämpötila ei saa laskea alle
+ 5 C:een.
Ei saa työskennellä suorassa, polttavassa auringonpaisteessa tai kovalla tuulella.
Myöskään alusta ei saa olla lämmin.

Kuivumisaika :

Lämpötilasta ja ilmankosteudesta riippuen n. 12 h.

Värisävy :

Valkoinen ja sävytetty alsecco –värikartan mukaisesti.

Työvälineiden
puhdistus :

Tuoreena vedellä.

Tuoteseloste

Alsicolor SolarReflect sivu 2

Toimitukset :

Pakkaukset : 15 l muoviastia, täysi lava 360 l.

Muuta :

Kuljetukset : Ei vaarallinen tuote
Varastointi:
Jäätymiseltä suojattuna alkuperäisessä avaamattomassa
pakkauksessa väh. 1 vuosi.

VOC arvo : EU raja-arvo tämän tuotteen VOC arvolle (cat.A/c) on 40 g/l (2010)
Tämän tuotteen VOC max on 20 g/l.

Turvallisuusohjeet:

R 52/53 :
S2:
S 26 :
S 28 :
S 29:

Narmapinnoitus Oy
Paattistentie 947
21330 Paattinen
040-7646648 / 040-7646649
fax 02- 4782444
www.alseccofinland.fi

Haitallista vesi-organismeille, voi aiheuttaa vahingollisia
seurauksia vesiympäristölle.
Pitäkää tuote poissa lasten ulottuvilta.
Silmäkosketuksessa huuhdeltava välittömästi runsaalla vedellä
ja otettava yhteys lääkäriin.
Ihokosketuksessa pestävä välittömästi vedellä ja saippualla.
Ei saa kaataa viemäreihin.

Ylläoleva informaatio perustuu monien vuosien kokemukseen, testeihin
ja parhaaseen tietämykseemme. Emme kuitenkaan voi ottaa vastuuta
suositusten oikeellisuudesta koskien työmaaolosuhteita, työtapoja ja alustan
olosuhteita, jotka eivät ole hallinnassamme. Nämä ohjeet ja neuvot on
annettu käyttäjän opastukseksi sitoumuksetta eivätkä ne vapauta käyttäjää
vastuusta varmistua tuotteen sopivuudesta yksittäisessä tilanteessa.
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