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00.990.5 keseiinipohjuste

conluto-kaseiinipohjuste

ominaisuudet /
tuote

käyttöalueet

pakkaus

puhdistus

kuivuminen

menekki

käsittely /
sekoitus

tiedot
Kaseiinipohjuste on väritön, läpinäkyvä pohjuste värillisten tuotevalikoimamme myöhemmille
pinnoitteille, kuten savimaalille, saviharjalaastille ja savitasoittellemme. Sitä voidaan käyttää myös
rappauskiinnityksenä näkyville jääville conluto-savikipsipinnoille ja lisäämään entisestään conluto-savituotteiden 
kulutuskestävyyttä. Kaseiinipohjuste on erittäin hengittävä, helppokäyttöinen ja säilöntäaineeton.

Kaseiini, sooda

Kaseiinipohjusteemme vähentää erittäin imukykyisten alustojen, kuten käsittelemättömän kipsilevyn,
kipsilevyn tai vastaavan, imukykyä ja tasapainottaa erilaisia imukykyjä. Hieman hiekkaiset alustat
jähmettyvät hyvän tunkeutumisen ja liittämisen ansiosta.

Ei sovellu kaikille ei-imukykyisille pinnoille, sileille pinnoille, puulle ja puupohjaisille materiaaleille sekä pysyvästi
kosteille pinnoille.

250 g pussi; tuottta 8 litraa valmista pohjustetta.

Puhdista työkalut vedellä ja/tai saippuavedellä välittömästi käytön jälkeen.

noin 0,16 l/m²; 250 g jauhetta riittää noin 40-60 m² alustan tyypistä ja imukyvystä riippuen.

Sekoita pussin sisältö (250 g) 2 litraan kylmää vettä moottoroidulla vispilällä koko ajan sekoittaen.
Sekoita uudelleen noin 30 minuutin turvotusajan jälkeen ja ohenna 6 litralla vettä.

Alustan tulee olla imukykyinen, puhdas, kuiva, kiinteä, rasvaton ja vailla tunkeutuvia ja tahraavia
ainesosia. Erotuskerrokset, tarttumattomat vanhat maalikerrokset ja tapettiliimajäämät on poistettava
perusteellisesti. Kaseiinipohjuste levitetään tasaisesti katto- tai julkisivusiveltimellä.
Laastin läpinäkyvän kiinnityksen ja conluto-savitasoitteen ja conluto-savimaalin kulutuskestävyyden lisäämiseksi
on tärkeää levittää alhaalta ylöspäin valumisen välttämiseksi. Levitys kaupallisesti saatavalla
pumppuruiskulla, jossa on hienosumutus, on myös mahdollista. On varmistettava täydellinen
tunkeutuminen, muuten kiiltäviä alueita voi jäädä. Ylimääräinen on poistettava liinalla ennen kuivaamista.
Vähäistä värin syvenemistä tai muutosta on odotettavissa. Testialueita on tehtävä!
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noin 8 tuntia 20°C:ssa ja normaalissa kosteudssa.

varastointi Sekoittamaton savimaali säilyy vähintään 3 vuotta, jos sitä säilytetään kuivassa ja viileässä paikassa.

turvallisuusohjeet /
hävittäminen

Biologisesta hajoavuudesta huolimatta maalijäämiä ei saa päästää jäteveteen. 
Myrkyttömät materiaalit tulee myös säilyttää poissa lasten ulottuvilta. 
Jos ainetta joutuu silmiin, huuhtele välittömästi runsaalla vedellä ja hakeudu tarvittaessa lääkäriin.
Anna maalijäännösten kuivua ja hävitä paikallisten määräysten mukaisesti. (sekajäte)

ilmoitus Kaseiinipohjuteelle tyypillinen haju häviää, kun se on täysin kuivunut kuivassa ympäristössä.

Tämä esite vastaa aikaisempaa kokemustamme. Tietojen tarkoituksena on tarjota teknistä apua jälleenmyyjille ja käyttäjille. Tämä 
ei oikeuta oikeudellista vaatimusta, eikä se johda mihinkään velvoitteeseen tai vastuuseen. Ne eivät korvaa tuotteen ja alustan 
sopivuuden tarkistamista, joka käyttäjän on tehtävä kussakin yksittäisessä tapauksessa. Tämä tietolomake menettää voimassao-
lonsa uuden painoksen tai tuotteen muutoksen yhteydessä.
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