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Tekninen Esite
Art. no. 2540

Kattopinnoite E
Vesiohenteinen synteettiseen hartsidispersioon
pohjautuva kattopinnoite

Vesipohjainen

Ulkokäyttöön

Käyttölämpötila
+5°...+30° C

Käyttötarkoitus
Kattopinnoite E voidaan käyttää
kaikilla kaltevilla katoilla, jotka on
tehty betonikattotiilistä, huokoisista
savikattotiilistä ja asbestista vapaista kuitusementtilevyistä.
Ominaisuudet
Kattopinnoite E tarttuu erittäin hyvin taakkaa kantaviin mineraalipintoihin. Kuivuttuaan pinnoite ei ime
vettä eikä saippuoidu. Se on hengittävä, sadetiivis sekä kestävä
ilmansaasteita vastaan.
Parantuneen veden pois virtauksen ansiosta Kattopinnoite E antaa
erinomaisen
suojan
mikroorganismeja vastaan.
Käyttöohjeet
Sekoita huolellisesti ennen käyttöä!
Pinnoitettava alusta tulee puhdistaa huolellisesti mekaanisesti,
esimerkiksi tehtävään soveltuvaa
korkeapainepesuria käyttäen. Pinnan tulee olla puhdas kaikesta
maa-aineksesta ja kasvustosta.
Pinnat, jotka ovat olleet erityisen
vahvasti sammaloituneita tai jossa
on ollut paljon muuta kasvustoa,

Pensseli/Tela/
Korkeapaineruisku

Säilyvyys vähintään
24 kk

Varastoi viileässä ja
pakkaselta suojassa
suljetuissa astioissa

Tuotteen tekniset tiedot
Pohja:
Tiheys:
Kuiva-ainepitoisuus:
Kiiltoaste:
Työskentelylämpötila:
Kuivumisaika 0,2 l/m²:
Säänkestävyys:
UV-kestävyys:
Emästen kestävyys:
Värit:

tulee käsitellä BFA:lla sen jälkeen
kun pinta on puhdistettu ja kuivunut.
Levitysmäärä: noin 0,2 l/m²
Asbestivapaat ja ennen käsittelemättömät kuitusementtilevyt tulee
pohjustaa Pohjuste SV:llä puhdistuksen ja pinnan kuivumisen jälkeen.
Levitysmäärä noin 0,2 l/m²
Puhdistetut taakkaa kantavat ja
huokoiset betonikattotiilet sekä
savikattotiilet eivät vaadi pohjustusta ennen pinnoitusta.
Kun alusta on valmisteltu pinnoituskuntoon, levitetään kaksi (2)

Puhdas akrylaattidispersio
Noin 1,4 kg/l
48 til-%
Matta, noin 10
+ 5°...+ 30° C
Noin 3 tuntia, kun ilma 20° C
Erittäin hyvä
Erittäin hyvä
Erittäin hyvä
Musta
Tummanruskea
Tummanharmaa
Raudanpunainen
Tiilenpunainen
kerrosta Kattopinnoite E pinnoitetta. Ensimmäisellä levityskerralla
maali voidaan ohentaa vedellä
enintään 10%. Toinen kerros levitetään ohentamattomalla maalilla.
Älä levitä voimakkaassa auringonpaisteessa tai mikäli alustan lämpötila on alle +5°C. Kattopinnoite E
ei sovellu lasitettujen tai engoboitujen savitiilien pinnoitukseen.
Työkalut, puhdistus
Pensseli, tela tai korkeapaineruisku. Korkeapaineruiskua käytettäessä suositeltava painealue on
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100-150 bar ja käytettävä suutinkoko 0,021-0,025 .
Työvälineiden puhdistus vedellä
materiaalin ollessa tuoretta.
Pakkauskoko,
Varastointi

Levitysmäärä,

Pakkauskoko:
15 litran muoviastia

Jätteet
Lisätiedot kuljetukseen, varastointiin ja käsittelyyn sekä tuotteen
hävittämiseen ja ekologisuuteen
löytyy viimeisimmästä Käyttöturvallisuustiedotteesta.
VOC-Sisältö (2004/42/EU)

Levitysmäärä:
Noin 0,40 l/m² kahdella levityskerralla.
Noin 2,5 m²/l kahdella levityskerralla.
Noin 560 g/ m² märkäkalvoa kahdella levityskerralla.

EU-raja A/c-kategorian tuotteelle:
75 g/l (2007); 40 g/l (2010)
Tämä tuote sisältää enintään 30 g/l
Tuotekoodi
M-DF 02

Varastointi:
Säilyy avaamattomana vähintään
24 kuukautta kuivassa ja viileässä
paikassa. Ei saa jäätyä.

Myynti ja markkinointi
Fidecol Oy
040 764 4936
asiakaspalvelu@fidecol.fi

Turvallisuus,

ekologisuus,

Esitetty tieto on koostettu alan uusimman teknologisen
kehityksen ja käyttötekniikoiden mukaisesti.
Koska käyttö ja prosessointi ovat vaikutusvaltamme
ulkopuolella, ei esitteen sisällöstä voida johtaa vastuuta
valmistajaan. Esitteen sisällön ulkopuoliset tai siitä poikkeavat tehtävät saa suorittaa vain tehtaan kirjallisella
vahvistuksella.
Kaikissa tapauksissa sovelletaan yleisiä sopimusehtojamme. Tämän esitteen julkaisun jälkeen sen vanhemmat
versiot eivät enää ole voimassa.
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