Tekninen
T
tuottekortti 01/13

Baumiit SilikonColor

Tuote
Silikonihartsi--dispersiomaa
ali ulos DIN 55
5 945:n mukaa
an.
Käyttö
Matta peittävvä julkisivumaa
ali. Soveltuu vanhoille
v
ja uu sille mineraaliisille rappauks
sille, dispersioosilikaatti-, silik
koni- ja keinohartsirappa
auksille ja -ma
aaleille.
Koostumus
Silikonihartsie
emulsio, orgaanisia sideaineita, pigmentttejä, täyteaine
eita, lisäaineita
a, vettä.
Ominaisuud
det
Käyttövalmis, helposti työsstettävä julkisiv
vumaali, jonka
a tarttuvuus allustaan on hyv
vä.
V
ruisku
uttaa kaupallissesti yleisillä, ilmattomilla ruiiskuilla. Muodoostaa kuivumiisen jälkeen
Kuivuu jännittteettömästi. Voidaan
erittäin hyvin vettä hylkiviä, iskunkestäviä, valoa kestä
äviä, laikuttom
mia, sään ja pakkasen kestävviä julkisivupin
ntoja, jotka
ain vähän. Erittäin hyvin ves
sihöyryä ja hii lidioksidia läpäisevä.
likaantuvat va
Toimitetaan vvalkoisena tai värillisenä. Ilm
man tunnistem
merkintää, kalv
vosuoja leviä, sammalta ja ssieniä vastaan
n.
Tekniset tied
dot
Tiheys:
pH-arvo:
µ-arvo:
sd-arvo:
w-arvo:
Kiiltoaste:
Raekoko:
VOC: EU:n ra
aja-arvo:
- Tosiarvo:
Menekki [m²]]:

no
oin 1,6 kg/dm³
no
oin 8
no
oin 80-120
< 0,02 m korke
ea vesihöyryn läpäisevyys V1
V DIN EN 106
62-1:n ja 10622-1:n mukaan
< 0,05 kg/(m².h
h0,5) W3 WIN EN 1062-1:n mukaan
m
matta
G3 DIN EN
E 1062-1:n m
mukaan
hieno S1 DIN EN
E 1062-1:n m
mukaan
K
Kirjain
A: Kateg
goria c (Wb); 4
40 g/l (2010)
< 40 g/l VOC
no
oin 0,3 - 0,5 kg
k sivelyä kohd
den (riippuu alustasta)

Pakkaus
Muoviämpärii, 25 kg.
Varastointi
Suljetussa äm
mpärissä, viile
eässä, muttei pakkasessa.
p
V
Varastointiaika
a ei saisi ylittää 12 kuukauttta, enimmäisvarastointiaika
24 kuukautta
a. Sulje avutta astia heti käytön jälkeen ja työstä mahdo
ollisuuksien mukaan 4 viikonn kuluessa.
Laadunvarm
mistus
Säännöllinen
n laadunvalvon
nta- ja tarkastu
us ja kaikkien raaka-aineide
en tiukka vasta
aanottotarkasttus. Yritykselllä on TÜVhyväksytty ja
a sertifioitu, ma
aailmanlaajuis
sesti voimassa
a olevan normin DIN EN ISO
O 9001 mukainnen laatujärjestelmä sekä
TÜV-hyväksyytty ja sertifioittu ympäristöjo
ohtamisjärjeste
elmä, maailma
anlaajuisesti voimassa olevaan normin DIN
N EN ISO
14001 mukaiisesti.
Alusta
Soveltuvia alustoja ovat mm. mineraaliset rappauksett ja muut, sem
menttiin sitoutuneet rakennussaineet, hyvin tarttuvat
silikaatti-, silikoni-, dispersiomaalit ja -rappaukset, jos ne ovat kiinte
eitä, kantavia, puhtaita ja kuiivuneita. Irtonaiset osat ja
ontot kohdat sekä hilseilevvät maalit, öljy ja rasva on p oistettava. Kä
äsittele julkisivut ensin levä- ja sienikasvustoa vastaan
FungizidLösu
ung-homepesu
ulla. Puhdista voimakkaasti imevät, liituun
ntuneet tai hio
otut pinnat, ja eesikäsittele im
mukyvystä
riippuen Hydrosolilla tai Tie
efenGrund-pohjusteella (kuiivumisaika vähintään 1 päiv
vä) tai PutzFesstiger-pohjusteella (kuivumisaika vähin
ntään 2-3 päivvää).
Aluslaastin on oltava kovetttunutta, kunnolla kuivunutta
a ja täysin karrbonatisoitunutta. Rappausjäärjestelmän kuivumisaika
ennen maalin
n levitystä riipp
puu rappauksen levityspakssuudesta ja ilm
masto-olosuhte
eista (vähintäään kuitenkin 7 päivää).
Testaa karbo
onatisoitumine
en erityisesti tu
ummien pintarrappausten ko
ohdalla ja kuum
massa tai kylm
mässä ja/tai ko
osteassa
säässä välttä
ääksesi kalkkivvuotoja. Piden
nnä tarvittaesssa kuivumisaik
koja tai käytä fluorisilikaattia
f
a ArtLine Olafirn®.
Alustan koste
euskuormitustta ei saa olla.
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Tekninen tuotekortti SilikonColor
Työstö
Sekoita ennen työstöä hitaasti sekoittavalla sekoituskoneella perusteellisesti ja muunna sen jälkeen työstökoostumukseen vedellä (enintään 10 - 15 % pohjamaalauksissa) (enintään 5% pintamaalauksessa). Väärin ohennetut koostumukset voivat johtaa peitto-ongelmiin, laikuttumiseen ja kasvavaan menekkiin. Säiliöt, joiden erien numerot ovat erilaiset, on
sekoitettava keskenään, jottei tule värisävymuutoksia. Älä sekoita muita aineita (poikkeuksena säänkestävästi sitoutuneet täyssävy- ja sävytysmaalit, enimmäislisäysmäärä 3 %. SilikonColor -maalia levitetään sivelemällä, telalla tai ruiskulla (suuttimen läpimitta 0,5–0,6 mm) koko alueelle yhtä tasaisesti. Työstö tapahtuu yleensä kahdella levityksellä (pohjamaalaus ja peittävä maalaus). Levitysten välissä tarvitaan vähintään 12 tunnin kuivumisaika.
Tasoitemaalauksena optisesti yhtenäisen pinnan saavuttamiseksi samanvärisille jalolaasteille levitetään SilikonColor
tasaisesti yhdellä työstövaiheella.
Ohjeita
Älä työstä suorassa auringonvalossa, sateessa tai tuulessa, ja suojaa julkisivu täydelliseen kovettumiseen saakka (telineverkko).
Suuri ilman kosteus ja matalat lämpötilat voivat pidentää kuivumisaikaa huomattavasti.
Suojaa viereiset alueet (lasi, puu, metalli jne.). Huuhtele roiskeet heti puhtaalla vedellä. Älä odota kovettumista. Pese
työvälineet heti käytön jälkeen vedellä. Jätä taukojen ajaksi laitteet maaliin välttääksesi kuivumiset.
Tilaa värimuutosten välttämiseksi tarvittava määrä ainetta koko kohdetta varten yhdessä erässä. Jälkitoimituksessa on
sekoitettava ensin toimitettuun tuotteeseen. Ota käytettäessä eristysrappausjärjestelmille ja kevyttiilimuurille tai lämpörappauksille huomioon valoisuus-kanavat (HBW; ei alle 20).
Tuotteeseen voidaan lisätä kalvosuoja leviä, sammalta ja sieniä vastaan tarjoaa kestävän, mutta kuitenkin rajoitetun
suojan, jonka vaikuttavuus riippuu paljon kohteen olosuhteista, esim. kuten kohteen sijainnista ja kosteuskuormituksesta.
Tuotekoodi: M-SF 01
EAK / AVV jätekoodi: 08 01 12
Maalia työstettäessä ja sen kuivuessa aineen-, alustan- ja ulkoilman lämpötila saa olla alhaisimmillaan + 5 °C ja korkeintaan + 30 °C.

Tekninen tuotekortti:
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Tuotteiden ostajille ja käyttäjille antamamme käyttötekniset suositukset perustuvat kokemuksiimme, ja ne vastaavat nykyistä tieteen ja käytännön tietämystä. Ne eivät ole sitovia, eivätkä ne luo sopimusoikeudellista suhdetta, eivätkä kauppasopimuksen sivuvelvoitteita. Ne eivät vapauta ostajaa tarkistamasta
itse tuotteidemme soveltuvuutta aikomaansa käyttötarkoitukseen. Rakennustekniikan yleisiä sääntöjä on noudatettava. Pidätämme itsellämme oikeuden
teknistä kehitystä vastaaviin muutoksiin ja parannuksiin tuotteessa tai sen käytössä. Näiden teknisten tietojen julkaiseminen kumoaa aiemmat versiot.
Ajankohtaisin tieto on internet-sivuillamme.
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