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Multistone    
 
 
Keinohartsikoristelaasti värillisellä kivirouheella 
 
Käyttöalue Koristelaasti sisä- ja ulkopinnoille. 
 Soveltuu erityisen hyvin sokkeli- ja kellaripinnoituksiin. 
  
Ominaisuudet : - säänkestävä, vettähylkivä 

- korkea vesihöyrynläpäisykyky 
- kestää hyvin mekaanista rasitusta  
- helposti työstettävä 
- pysyy hyvin puhtaana 
- korkea halkeamien vastustuskyky 

  
Tekniset tiedot : Sideaine :  puhdasakrylaattidispersio 
  Tiheys:  Ominaispaino  n. 1,5 g / cm3 
 
  Diffuusionvastusluku (3mm): Sd = n. 0,35 m  DIN 52615  
  DIN 52615 mukainen sallittu raja-arvo Sd    <  2,0 m 
 
  Kapillaarinen vedenimukyky:  w= n. 0,14  kg/m2/h½  DIN 1062 
      
Valmistelut :  Valmistelevat työt : 
  Suojatkaa ikkunavesipellit ja muut rakennusosat. 
  Erityisesti lasipinnat, luonnonkivi-, keramiikka-, lakatut ja eloksoidut pinnat tulee 
  suojata huolellisesti.  
 

Alustan esikäsittely : 
  Alustan tulee olla kantava, kiinteä, tasainen ja vapaa kaikista epäpuhtauksista, 
  jotka voivat heikentää tartuntaa. 
 
  Alustan esikäsittely oheisen listan mukaisesti : 
  alusta   esikäsittely 
  betoni         - 
  laastiluokka PII, PIII        - 
  laastiluokka PII, PIII, 
  pinta hiekoittunut  Hydro-Tiefgrund 
  kuitusementtilevy  Hydro-Tiefgrund 
  kipsilevy   Putzgrund 1600 
  laastiluokka PIV  Putzgrund 1600 
  Armatop tai muu pohjalaasti         - 
 
  Pohjustus pinnoitteen sävyisellä Haftgrund P:llä tartunnan varmistamiseksi.  
 
Sekoitussuhteet : Käyttövalmista 
 
Työskentely :  Sekoitetaan ennen työskentelyä manuaalisesti. 

Levitetään raekoon mukaiseksi kerrokseksi teräslastalla ja tasoitetaan 
teräshiertimellä yhteen suuntaan levittäen. 

  Työsaumojen välttämiseksi pinnoitus tulee yhtenäisille alueille tehdä yhtä- 
  jaksoisesti. 
 
Menekki :  n. 4,5  kg / m2   
  Tarkan menekin määrittämiseksi suosittelemme koepinnoitusta. 
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Työskentelyolosuhteet :  Työskentelyn ja kuivumisen aikana lämpötila ei saa laskea alle + 5 C:een. 

Älkää työskennelkö suorassa auringonpaisteessa tai jos on sateen uhka tai 
ilmankosteus on korkea.  

  Huomioikaa, että sitoutuminen tapahtuu kovalla tuulella nopeammin. 
  Tuore laastipinta tulee suojata sateelta ja liian nopealta kuivumiselta. 
  Vallitsevat sääolosuhteet on otettava huomioon. Korkeissa lämpötiloissa ja 
  kovalla tuulella ei pinnoitusta voi tehdä. Vastaavasti tulee huomioida ilman 
  kosteus ja lämpötila etenkin syksyllä ja huomioida se, että alle 8 asteen lämpö- 
  tiloissa ja / tai ilman kosteuden ollessa suuri, pinnoitteen sitoutuminen hidastuu 
  huomattavasti ja saattaa kestää useita päiviä. 
  Tarvittaessa julkisivu tulee suojata pinnoitteen kuivumisen ajaksi. 
 
Kuivumisaika : Lämpötilasta, ilmankosteudesta ja laastikerroksen paksuudesta riippuen 

12- 48 h. 
  

Värisävy :  Multistone- värikartan mukaisesti 18 värisävyä. 
 
 
Työvälineiden  
puhdistus :  Tuoreena vedellä. 
 
Toimitukset :  Pakkaukset :  PE -sanko 25 kg, täysi lava 600 kg 
  Värit : 
  Basaltschwartz 795077 
  Brasilgruen  795063 
  Dolomitgrau  795069 
  Granitgrau  795047 
  Islandgrau  795059 
  Jurabeige  795057 
  Liparirot  795049 
  Marokkobeige  795071 
  Nepalweiss  795053 
  Nordgrau  795055 
  Oslograu  795061 
  Philippinengelb 795073 
  Pusztagruen  795051 
  Pyrennerot  795075 
  Saharabeige  795065 
  Schwedenrot  795045 
  Sydneyrot  795079 
  Turinrot  795067  
 
 
Muuta :  Kuljetukset : Ei vaarallinen tuote 
   
 Varastointi:  Viileässä, jäätymiseltä suojattuna alkuperäisessä avaamattomassa 

pakkauksessa väh. 1 vuosi. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Narmapinnoitus Oy Nämä ohjeet ja neuvot on annettu käyttäjän opastukseksi sitoumuksetta eivätkä 
Paattistentie 947 ne vapauta käyttäjää vastuusta varmistua tuotteen sopivuudesta yksittäisessä 
21330 Paattinen tapauksessa. Emme voi vastata ohjeiden oikeellisuudesta silloin kun on kyseessä  
040-7646648 / 040-7646649 sellaiset työmaaolosuhteet, työtavat ja käyttöalueet, jotka eivät ole  
fax 02-4782444 valvontamme alaisia. Kaikki työntekijöidemme antamat ohjeet ja poikkeamat  
www.alseccofinland.fi näistä ohjeista tulee antaa kirjallisesti.   02/15 
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