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                                              Tekninen tuotekortti SilikonColor 
 

 
Tuotteiden ostajille ja käyttäjille antamamme käyttötekniset suositukset perustuvat kokemuksiimme, ja ne vastaavat nykyistä tieteen ja käytännön tietämys-
tä. 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. 

Kivi ra Oy 
Juvan Teol l isuuskatu 21 B  Puh. 097742720 info@kivi ra. f i  
02920 Espoo   Fax. 0977427212 www.kivira.f i                   s ivu 2/2 

 

Työstö  
Sekoita ennen työstöä hitaasti sekoittavalla sekoituskoneella perusteellisesti ja muunna sen jälkeen työstökoostumuk-
seen vedellä (enintään 10 - 15 % pohjamaalauksissa) (enintään 5% pintamaalauksessa). Väärin ohennetut koostumuk-
set 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 sitoutu-
neet täyssävy- ja sävytysmaalit, enimmäislisäysmäärä 3 %. SilikonColor -maalia levitetään sivelemällä, telalla tai ruiskul-
la (suuttimen läpimitta 0,5–0,6 mm) koko alueelle yhtä tasaisesti. Työstö tapahtuu yleensä kahdella levityksellä (pohja-
maalaus 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 (te-
lineverkko). 
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 lämpö-
rappauksille 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 korkein-
taan + 30 °C.  
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