
Valkoinen ruiskutasoite, joka antaa kovan ja naarmuuntumattoman pinnan. 

Mattaviimeistely.

Kipsilevyille, betonille ja rappauksille sisätiloissa.

Levitetään ilman jälkitasoitusta.

BASE-COAT 
Valmiiksi sekoitettu ruiskutasoite seinille, joiden 

on kestettävä kovaa kulutusta.

TUOTETIEDOT



DALAPRO® BASE-COAT
Valmiiksi sekoitettu ruiskutasoite seinille, joiden 
on kestettävä kovaa kulutusta.

TUOTETIEDOT
Dalapro Base-Coat on valmiiksi sekoitettu valkoinen ruis-
kutasoite, joka antaa ylivoimaisen kovuuden ja naarmuun-
tumattomuuden. Tuote on suunniteltu tiivistämään pinta 
valkoisella mattaviimeistelyllä ja varmistamaan tasainen 
imeytyminen. Ei näkyviä ja kiiltäviä saumoja. Dalapro Ba-
se-Coat tarjoaa erinomaisen pohjan lisäpintakäsittelyille, 
kuten maalaamiselle ja tapetoinnille ilman hiontaa ja muita 
lisäkäsittelyjä. Ainutlaatuinen koostumus korvaa kipsilevyjen 
ja sisätilojen muiden alustojen ylitasoituksen. Levitetään 
maali- tai tasoiteruiskulla. Suositellaan pinnoille, joiden on 
kestettävä kovaa kulutusta, esim. portaikot, koulut, sairaa-
lat.

KÄYTTÖ
Tuote täyttää CE-merkinnän vaatimukset standardin EN 
15824 mukaisesti ja on valmistettu standardien ISO 9001  
ja ISO 14001 mukaisesti.

TYÖVAIHEET
Dalapro Base-Coat levitetään hiotulle, pölyttömälle ja 
kuivalle pinnalle maali- tai tasoiteruiskulla. Tuote levite-
tään samalla tavalla kuin maali tai ylitasoituksena eli koko 
pinnalle. Kerrospaksuuden on oltava 300–350 mm parhaan 
tuloksen saavuttamiseksi. Suosittelemme kooltaan 
5/21–5/25 matalapainesuutinta, jonka työpaine on 120–140 
bar. Koneen paine voi vaihdella käytettävän koneen 
mukaan. Varmista hyvä ruiskutuskuvio ennen levityksen 
aloittamista. Pinnan mahdolliset epätasaisuudet voidaan 
hioa kuivumisen jälkeen. Käytä hiomapaperia 180–220, jos 
hionta on tarpeen. Käytä tarvittavia suojavarusteita tuotet-
ta levitettäessä ja hiottaessa. Huomautus: Ennen Dalapro 
Base-Coat levittämistä kipsilevyt on viimeisteltävä nauha-, 
täyttö- ja viimeistelystandardin mukaisesti.

KUIVUMISAIKA
Kuivumisaika riippuu mm. alustasta, kerrospaksuudesta, 
lämpötilasta ja ilmankosteudesta. 

MATERIAALIMENEKKI
Kerrospaksuus 300–350 mm, noin 0,3 litraa/m².

PUHDISTAMINEN JA JÄTTEET
Poista tasoitejäämät työvälineistä mahdollisimman huol-
ellisesti ennen niiden pesemistä vedellä. Tasoitejäämiä ei 
saa kaataa viemäriin, vaan ne on toimitettava lähimpään 
kierrätyskeskukseen. Täysin tyhjät pakkaukset voidaan 
toimittaa kierrätykseen.

SÄILYTYS
Tasoite on tuoretavara, jolla on viimeinen käyttöpäivä. 
Avaamatonta pakkausta voidaan säilyttää pimeässä ja 
jäätymiseltä suojattuna enintään 12 kuukautta. Avattu 
purkki on suljettava tiiviisti. Lisätietoja on osoitteessa 
dalapro.com.

TEKNISET TIEDOT
Sideaine: Lateksi-kopolymeeri
Liuotin: Vesi
Täyteaine: Valkoinen dolomiitti
Raekoko: Maks. 0,03 mm
pH: Noin 9
Väri: Valkoinen
Tiheys: 1,80 kg/litraa
Syttyvyys: Ei levitä eikä ylläpidä tulta
Pakkaus: Muovisanko 14 litraa
 

Saint-Gobain Sweden AB, Scanspac
Kemivägen 7
705 97 Glanshammar
019-46 34 00
dalapro.se
info@dalapro.se

Tuotetiedot on julkaistu vain neuvoa-antavassa tarkoituksessa. Tietoja ei anneta takuuna siitä, että tuotteella on tiettyjä ominaisuuksia tai se soveltuu tiettyyn 
tarkoitukseen. Näitä arvoja sovelletaan tavanomaisissa olosuhteissa. Pidätämme oikeuden muutoksiin ilman ennakkoilmoitusta. Käyttäjä on itse vastuussa 
tämän tietolomakkeen uusimmasta versiosta. Tarkistus voidaan tehdä osoitteessa www.dalapro.com. Viimeksi muutettu 06.3.2023


