TUOTETIEDOT
TOPCOAT

DESIGN
Vesipohjainen pintakäsittelytuote, joka tiivistää tasoitetut pinnat.
Antaa pyyhittävän mattapinnan.
Vinkki! Katso
ohjevideo
osoitteessa
dalapro.com

Suojaa tasoitettua pintaa tahroilta ja lialta.
Antaa pyyhittävän mattapinnan.
Helppo levittää telalla tai paineruiskulla.
Kuivuu nopeasti.

DALAPRO® DESIGN TOPCOAT
Vesipohjainen tiiviste tasoitetuille pinnoille.

TUOTETIEDOT
Dalapro Design TopCoat on vesipohjainen pintakäsittelytuote, joka vahvistaa tasoitetut pinnat ja tekee pinnasta
kestävämmän iskuille, naarmuille ja kosteudelle.
Levityksen jälkeen tasoite säilyttää rustiikkisen ulkonäkönsä ja korostaa mahdolliset värivaihtelut.
KÄYTTÖ
Käytetään yhdessä Dalapro Designin kanssa ja vain
kuivissa sisätiloissa.
TYÖNKULKU
Valmistelut: Poista pöly käsiteltävältä pinnalta. Suojaa
lattia, lattialistat, oviverhous ja mahdolliset kattolistat.
Vaihe 1: Levitä Dalapro Design TopCoat vaahtomuovitelalla
tai lyhytkarvaisella telalla sileäksi ja ohueksi kerrokseksi.
Poista mahdolliset valumat nopeasti rievulla. Muuten ne
saattavat jäädä näkyviin valmiilla pinnalla. Anna kuivua.

MATERIAALIMENEKKI
Noin 8 neliötä per litra.
PUHDISTAMINEN JA JÄTTEET
Puhdista työkalut vedellä. Jäämiä ei saa kaataa viemäriin,
vaan ne on toimitettava paikalliselle jäteasemalle. Täysin
tyhjät pakkaukset voidaan toimittaa kierrätykseen.
SÄILYTYS
Varastoi pimeässä ja pakkaselta suojattuna (ei saa altistua
auringonvalolle). Avaamatonta pakkausta voidaan varastoida 12 kuukautta. Lisätietoja on osoitteessa dalapro.com.
TEKNISET TIEDOT
Liuotin: Vesi
Viskositeetti: Kevyesti tiksotrooppinen
Ohentaminen: Voidaan tarvittaessa ohentaa vedellä
pH: 7-8
Paino: 1 kilo per litra
Väri: Läpinäkyvä
Syttyvyys: Ei levitä eikä ylläpidä tulta
Pakkaus: 1 litra

Vaihe 2: Toista käsittely, kunnes saavutat halutun lopputuloksen. Vaatii normaalisti kaksi käsittelyä. Jos haluat vahvemman pinnan ja kiiltävän ulkonäön, voit levittää toisen
kerroksen Dalapro TopCoatia.
Dalapro TopCoat voidaan levittää myös paineruiskulla.
Silloin sitä ohennetaan lisäämällä 1 dl vettä 5 dl:ään
Dalapro TopCoatia. Suositeltava etäisyys seinästä: 30–40
cm. Varmista hyvä ruiskutuskuvio ennen aloittamista.
KUIVUMISAIKA
2-3 tuntia. 20 °C:ssä ja 50 % suhteellisessa ilmankosteudessa. Korkeammassa lämpötilassa ja alhaisemmassa
ilmankosteudessa kuivumisaika lyhenee. Alhaisempi lämpötila ja korkeampi ilmankosteus pidentävät kuivausaikaa.
LEVITYSLÄMPÖTILA
Sekä materiaalin että alustan lämpötilan on oltava
+10 °C – +25 °C.

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 06.8.2020
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