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Käyttökohteet:
Käyttövalmis silikonihartsipinnoite ulkoseinille.
Ruiskutettava ja hierrettävä.
Lakka Silikonihartsipinnoite K 1,5 soveltuu:

- Betonipinnoille
- Lakka Pinnoiteprimerilla pohjustetuille pinnoille
- Useimmille levypinnoille (varmistettava levyn

valmistajalta soveltuvuus)
- Rappauspinnoille
- Lujille vanhoille pinnoituksille (vanhan

pinnoitteen tartunta varmistettava)

Pinnoittaminen:
Vanhoilla betonipinnoilla tulee varmistaa alustan
vetolujuus. Vanhat maalit ja pinnoitteet voidaan poistaa
suihkupuhdistuksella (esim. vesihiekkapuhdistus) tai
muuten mekaanisesti. Vaurioituneet ja irtonaiset kohdat
on poistettava ja korjattava käyttöön soveltuvilla Lakka
laasteilla.

Vanhoilla rappauspinnoilla poistetaan heikko rakenteen
osa ja tehdään paikkarappaus ja tasoitus rakenteesta
riippuen, joko Lakka kalkkisementtilaasteilla tai Lakka
Kuitulaastilla. Kun pinta on tasainen, tehdään pohjustus
Lakka Pinnoiteprimerillä ja pinnoitus Lakka Silikoni-
hartsipinnoitteella.
Uusista betonipinnoista tulee poistaa tartuntaa
heikentävä sementtiliimakerros suihkupuhdistuksella
tai teräsharjaamalla.
Betoniharkkopinnat tasoitetaan Lakka Kuitulaastilla
ennen primerointia ja pinnoitusta.

Tee aina koepinnoitus Lakka Silikonihartsi-
pinnoitteella ennen lopullista työn suorittamista!

Pinnoitukselle valmiit pinnat pohjustetaan Lakka
Pinnoiteprimerilla telaamalla tai siveltimellä
maalaamalla. Käytä aina sävytettyä pohjustetta.
Lakka Silikonihartsipinnoite K1,5 levitetään
pinnoitettavalle alueelle ruostumattomalla teräslastalla.
Pinta hierretään työhön soveltuvalla hiertimellä esim.
muovihiertimellä. Elävämmän pinnan voi tehdä
ruiskuttamalla (suutin 6-8 mm, paine 3-4 bar).

Tekniset tiedot
Sideaine Silikonihartsiemulsio ja

muovidispersio
Värisävy Valkoinen (Titaanioksidi)
Sävytettävyys Sävytettävissä
Raekoko 1,5 mm
Ohentaminen Vesi, enintään 3%
Menekki n. 2,3 kg/m2

alustan pinnan ja
huokoisuuden mukaan

Käyttöolosuhteet Yli + 5 oC astetta;
RH alle 80%.
Vältettävä suoraa
auringonpaistetta sekä
voimakasta tuulta ja
sadetta.

Varastointi Avaamattomana 24 kk
Suojattava jäätymiseltä

Pakkauskoko 25 kg astia
Paloluokka B
VOC-pitoisuus <10g /l
Levitystapa Käsin tai ruiskuttamalla

Lämpötilan tulee olla koko työn suorittamisen ajan sekä
tuotteen kuivumisen ajan yli +5 oC astetta. Lakka
Silikonihartsipinnoite kuivuu pintakuivaksi noin
vuorokaudessa (+23oC, RH 50%). Silikonihartsipinnoite
on päällemaalattavissa 2-3 vuorokauden kuluttua,
riippuen vallitsevista olosuhteista.
Työskentelyä suorassa auringonpaisteessa, tuulessa
ja sateessa tulee välttää.

Huolto:
Kovettunut pinnoite voidaan puhdistaa painepesurilla,
kun on varmistettu pinnoitteen kovettuminen.
Vauriot voidaan paikata Lakka Korjaustasoitteella ja
pinta uudelleen pinnoittaa Lakka Silikonihartsi-
pinnoitteella tai Silikonihartsi-julkisivumaalilla.

• Säänkestävä, tehokkaasti vettä hylkivä
• Tasainen pinnan lopputulos - erinomaiset

työstettävyysominaisuudet
• Ympäristöystävällinen - lähes hajuton
• Vesiohenteinen
• Alkaleita kestävä
• Homesuojattu
• Erinomainen vesihöyrynläpäisevyys
• Pakkastestattu (By57 mukaisesti)


