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Korkealuokkainen ja himmeäpintainen
silikonihartsimaali ulkoseinille

Käyttökohteet:
Lakka Silikonihartsijulkisivumaali soveltuu:

- Betonipinnoille
- Lakka Silikonihartsipohjusteella pohjuste-

tuille pinnoille
- Useimmille levypinnoille (varmistettava levyn

valmistajalta soveltuvuus)
- Rappauspinnoille (kovettuneet)
- Lujille vanhoille pinnoituksille (vanhan

pinnoitteen tartunta varmistettava)
- Julkisivut ulkona
- Lakka Silikonihartsipinnoitteen korjaamiseen

ja paikkaamiseen

Maalaustyö:
Aina ennen työn aloittamista varmista alustan
sopivuus.

Maalattavan pinnan tulee olla riittävän vahva eikä
siinä saa olla tartuntaa estäviä aineita. Vanhoilta
pinnoilta poistetaan kaikki irtonainen tai muuten
vaurioitunut materiaali. Alustan tulee olla kuiva sekä
puhdistettu noesta, pölystä, rasvasta ym. epä-
puhtauksista. Kiiltävät vanhat pinnat karhennetaan.
Korjaa pohjan vauriot alustalle sopivilla Lakka
laasteilla. Maalivalmis pinta tulee vahvistaa Lakka
Silikonihartsipohjusteella.

Silikonihartsipohjusteen kuivuttua Lakka
Silikonihartsimaali levitetään seinään tasaisesti.
Ensimmäinen maalikerros voidaan tarvittaessa
ohentaa vedellä enintään 10%. Toisen
maalikerroksen voi maalata aikaisintaan 12 tunnin
kuluttua enintään 5% ohennetulla maalilla
ensimmäisen maalikerroksen kuivuttua. Maali
voidaan levittää siveltimellä, harjalla, telalla tai
maaliruiskulla. (Airless suutin 0,021”–0,026” ja paine
80 – 150 bar)

Tekniset tiedot
Sideaine Silikonihartsi ja

muovidispersio
Vesihöyryn
läpäisevyys (SdH2O)

0,05 m
V1 korkea

Veden läpäisevyys(w) <0,1 kg/m² x h0,5

W3 matala
VOC-pitoisuus <10 g/l
Värisävy Valkoinen,

sävytettävissä
Menekki n. 0,15 – 0,2 l/m2/levitys-

kerta; alustan karheuden
ja huokoisuuden
mukaan

Tiheys noin 1,55 g/cm³
Ohentaminen vesi, enintään 10%
Olosuhteet Alustan ja ympäristön

lämpötila yli +5oC,
Rh alle 80%

Pakkauskoko 12,5 l
Varastointi Avaamattomana 24 kk

viileässä
Ei saa jäätyä

Työsaumojen välttämiseksi yhtenäiset alueet
työstetään märkää märälle -periaatteella
yhtäjaksoisesti samaa tuote-erää käyttäen.

Tuotetta ei tule levittää suorassa auringon-
paisteessa, voimakkaalla tuulella tai sateen ja yö-
pakkasten uhatessa. Levitetty materiaali tulee
suojata sään vaikutuksilta. Lämpötila ei saa laskea
alle suositellun käyttölämpötilan koko kuivumis-
aikana.

Jos maalia levitetään ruiskulla, älä hengitä
maalisumua ja käytä hengityssuojainta, jos tuuletus
ei ole riittävän tehokasta. Älä käytä sisätiloissa. Älä
päästä valumaan viemäristöön, vesistöihin tai
maaperään. Pese roiskeet jo märkänä pois veden
kanssa.

Jätteiden hävitys:
Vain täysin tyhjät pakkaukset voidaan toimittaa
kierrätyspisteeseen. Nestemäiset materiaalijämät
tulee toimittaa valtuutettuun jätemaalien keräys-
pisteeseen. Kuivuneet materiaalijäämät voidaan
hävittää sekajätteenä.

· Vesiohenteinen
· Erinomainen vesihöyrynläpäisevyys
· Säänkestävä - tehokkaasti vettähylkivä
· Ei likaannu helposti
· Peittää erittäin tehokkaasti
· Kevyt ja helppo levittää
· Alkaleita kestävä
· Homesuojattu, vain ulkokäyttöön
· Sävytettävissä


