TUOTETIEDOT

MAX PLUS
Valmiiksi sekoitettu, erittäin täyttävä käsitasoite
seinille ja katoille.

Uusi koostumus antaa entistä paremman työympäristön ja lopputuloksen.
Valmiiksi sekoitettu harmaa käsitasoite erittäin korkealla täyttökyvyllä.
Osa- ja ylitasoitukseen useimmilla alustoilla.
Minimoi kuplimisvaaran imemättömillä pinnoilla.
Antaa hienon pinnan, joka on heti päällemaalattavissa.
Joutsenmerkitty.

DALAPRO® MAX PLUS
Valmiiksi sekoitettu, erittäin täyttävä käsitasoite.
TUOTETIEDOT
Dalapro Max Plus on valmiiksi sekoitettu käsitasoite erinomaisella täyttökyvyllä. Uusi koostumus tekee tasoitteesta
helpon hioa ja puhdistaa. Erittäin vähäinen kuplimisvaara
imemättömillä pinnoilla. Sopii seinien ja kattojen osa- ja
ylitasoitukseen uudisrakennuksissa tai korjauskohteissa.
Harmaa. Joutsenmerkitty.
KÄYTTÖ
Tasoite sopii useimmille alustoille ja antaa hienon pinnan,
joka on heti päällemaalattavissa. Täyttää CE-merkinnän
vaatimukset standardin EN 15824 mukaisesti. Valmistettu
standardien ISO 9001 ja ISO 14001 mukaisesti.

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: Kevyttäyteaine ja valkoinen dolomiitti
Raekoko: Maks. 0,35 mm
pH: Noin 9
Väri: Harmaa
Syttyvyys: Ei levitä eikä ylläpidä tulta
Pakkaus: Muovisanko 3 ja 10 litraa

KUIVUMISAIKA
Kuivumisaika riippuu muun muassa alustasta, kerroksen
paksuudesta, lämpötilasta ja ilmankosteudesta.
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Spackel
3097 0004

MATERIAALIMENEKKI
Ylitasoitus 1 mm kerrospaksuudella: noin 1 litra/
neliömetri.

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 19.2.2019
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TYÖVAIHEET
Tasoita käsin puhdistetut, kuivat ja hyvin sidotut pinnat.
Lämpötila: alin +5 °C. Kun tasoitettu pinta on kuivunut, se
hiotaan. Käytä hiomapaperia, jonka karkeus on 120–180.
Hiottaessa suositellaan silmä- ja hengityssuojien käyttöä.
Pyyhi pöly ennen seuraavaa käsittelyä. Tasoitetut pinnat on
esiliimattava ennen tapetointia.

PUHDISTUS JA JÄTTEET
Poista tasoitejäämät työvälineistä mahdollisimman
huolellisesti ennen työvälineiden pesemistä vedellä.
Tasoitejäämiä ei saa kaataa viemäriin, vaan ne on
toimitettava lähimpään keräyspaikkaan. Täysin tyhjät
pakkaukset voidaan toimittaa kierrätykseen.

