TEKNINEN TUOTETIEDOTE

SAKRET DPC - kalkkisementtimaali
Kuiva kalkkisementtimaali uusille ja aikaisemmin kalkki-, kalkkisementti- tai silikaattimaaleilla maalatuille alustoille
Käyttökohteet:

Ominaisuudet:

Ainesosat:
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Tekniset tiedot:

Olomuoto
Raekoko
Väri
Kiiltoaste
Tiheys
Sekoitusvesi
Ohenne
Kuivumisaika (+23 °C / 50 %)

Alustan esikäsittely:

•

Työ-ohjeet:

•
•

Muita ohjeita:
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Tekniset tiedot perustuvat +23±2 °C lämpötilaan ja 50±5 % suht. ilmankosteuteen.
Älä työskentele suorassa auringonvalossa, sateessa tai kovassa tuulessa.
Kuivuva maali on suojattava suoralta auringonpaisteelta, sateelta ja tuulelta.
Alustan kosteus ei saa ylittää 6 %.
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Pakkaus:
Varastointi:
Jätteenkäsittely:
Käyttöturvallisuus:
Muuta tietoa:

Jauhe
≤ 200 μm
Valkoinen ja sävytetty
Täyshimmeä
1,0 g/cm³
n. 0,7 l / 1 kg kuiva-ainesta
Puhdas vesi
n. 1–2 h

Alustan on oltava kuiva, luja ja ehjä. Heikot ja irtoavat ja muut tartuntaa heikentävät ainesosat
(pöly, lika, öljy, vanha maali) on poistettava.
Sekoita kuivaseos puhtaassa astiassa puhtaaseen veteenSekoita maali ennen käyttöä
Sävytetyn maalin pigmetti toimitetaan pakkauksen mukana. Sekoita pigmentti osaan sekoitusvettä erillisessä astiassa. Sekoita huolellisesti. Sekoita pigmenttitahna huolellisesti maaliin
Levitä tasainen kerrospaksuus siveltimellä yhdensuuntaisin vedoin
Sekoita maalia työn aikana
Työlämpötila +5–+25 °C
Käytä arvorakennusten korjaamiseen SAKRET entisöinti- ja korjausjärjestelmän tuotteita
Alustan tasoittamiseen käytä SAKRET mineraalipohjaisia tasoitteita SAKRET SFP, LC-0,5, LCC-1 tai
CC
Esikäsittele tuore betonialusta, käsittelemätön betoni, maalattu betoni ja muut mineraalipohjaiset alustat kuten päällemaalauksessa
Älä lisää maaliin muita materiaaleja! Tämä saattaa heikentää maalin ominaisuuksia huomattavasti
Puhdista työvälineet vedellä heti työn päätyttyä.
Kuitulevy - 2,0 kg/m²
Silikaattitiili - 0,50 kg/m²
Betoni (kuiva) - 0,30 kg/m²
SAKRET CLP Plus - 0,42 kg/m²
SAKRET SBP - 0,65 kg/m²
SAKRET HML1 - 0,26 kg/m²
SAKRET HML4 - 0,40 kg/m²
Menekki riippuu alustan karkeudesta ja huokoisuudesta, levitystavasta ja olosuhteista.
10 kg / lavalla 16 kpl
Varastointiaika avaamattomassa alkuperäispakkauksessa – 12 kk
Varastointilämpötila +5 - +30 °C
Pakkaukset hävitetään paikallisten määräysten mukaisesti.
Vaaralausekkeet pakkauksessa ja käyttöturvallisuustiedotteessa.
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Menekki:

Sisä- ja ulkokäyttöön
Seinät ja katot
Arvokohteet
Kohteet, joissa pinnoitteelta vaaditaan korkeaa vesihöyryn läpäisevyyttä
Soveltuu käytettäväksi tuoreilla betonialustoilla
Korkea vesihöyryn läpäisevyys
Kestää säänvaihteluja
Myrkytön
Sisältää homeenestoaineen
Liuotteeton
Sammutettu kalkki
Inertit täyteaineet
Lisäaineet
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