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TEKNISIÄ TIETOJA
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ERI VÄREJÄ

Työstöohjeita

• Tartuntapintojen (sauman kylkien) on oltava kuivia, kiinteitä, rasvattomia ja pölyttömiä.
• Kovettumattoman ElastoParkett-tiivisteen voi pestä vedellä pois.
• Ei saa käyttää rakennuksen liikuntasaumoihin, mekaanisesti kuormitettuihin saumoihin ja kosteudelle jatkuvasti 

altistuviin alueisiin.

Tekniset tiedot

Tuotenumero
16226 310 ml 12

Varastointi ja kuljetus Kestää varastointia 24 kk, katso tuotemerkintä. Varastointi ja kuljetus +5 – +25 °C:ssa. 
Suojattava pakkaselta. Ei ADR:n mukainen vaarallinen tavara.

Akrylaattipohjainen silikoniton saumatiiviste-/korjausmassa.

• Erinomainen täyttökyky
• Nopea välikuivaus
• Suuri joustavuus
• Hiottavissa, värjättävissä ja viimeisteltävissä lakoilla, öljyillä ja 

hoitoaineilla
• Ei sisällä liuottimia, hajuton

Käyttöalue:
Voidaan käyttää lakatuille ja öljytyille pinnoille, kuten puulle, 
parketille ja korkille sekä yhtenäisille päällysteille, esim. 
PVC:lle, CV:lle ja linoleumille. Jalkalistojen, ovenkehysten ja 
päällysteiden siirtymäkohtien saumojen sulkemiseen. Vaurioiden, 
oksanreikien, yksittäisten parkettisaumojen sekä lämpöpatterien 
putkien liitäntöjen täyttämiseen. Irtonaisten parkettisauvojen 
jälkiliimaamiseen.

ElastoParkett
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ERI VÄREJÄ

Yleisiä ohjeita

Työkalujen puhdistus: puhdista työkalut heti vedellä.

Kuivumisaika: ilmoitetut kuivumisajat pätevät silloin, kun lämpötila on +20 °C ja suhteellinen ilmankosteus 50 % sekä 
kun työtilat on huolellisesti tuuletettu ilman vetoa. Alhaisemmat lämpötilat, suurempi suhteellinen ilmankosteus ja huono 
tuuletus pidentävät kuivumista.

Tässä asiakirjassa olevat tiedot sekä kaikki muut ohjeet ja suositukset, joilla neuvotaan käsittelijää, ovat tähänastisten 
kokemusten tulosta ja koskevat vakio-olosuhteita. Monipuolisten käyttömahdollisuuksien ja työstöolosuhteiden 
vuoksi käyttäjää ei vapauteta vastuusta tehdä omia testejä tai pyytää neuvoja LOBAn sovellustekniseltä osastolta. 
Päällystevalmistajan suosituksia ja ajanmukaisia standardeja on noudatettava. Vastuumme ja velvoitteemme ovat vain 
yleisten myyntiehtojemme mukaisia, eivätkä nämä tiedot tai asiakaspalvelumme neuvot laajenna niitä. Uudet tekniset 
tiedot korvaavat vanhat tiedot.

Merkillä ® merkityt sanat ja symbolit tarkoittavat tavaramerkkejä, jotka on rekisteröity ja suojattu vähintään Saksan alueella.

Työstöohjeita

Työvälineet / Lakan menekki
Patruunapistooli, puristuspistooli / Kulutuksen laskentakaava: sauman leveys (cm) x sauman syvyys (cm) x sauman pituus 
(cm) = kulutus (cm³ tai ml).

Kuivumisaika
• Kalvon muodostuminen 30 minuutin kuluttua.
• Työstettävissä 4–6 tunnin kuluttua.
• Hiottavissa yön yli kuivamisen jälkeen.

Käyttö:
• Leikkaa kartion kärki pois ja purista ElastoParkett-tuotetta puristuspistoolilla saumaan.
• Pinnan voi tasoittaa sen jälkeen märällä sormella tai lastalla.
• Painuminen on mahdollista leveissä saumoissa, tarvittaessa toista käsittely 4–6 tunnin kuluttua.
• Käsittelyn ja kuivamisen aikana ei ilman, alustan eikä ElastoParkett-tuotteen lämpötila saa laskea alle +5 °C:n.

Jälkikäsittelyyn sopivat tuotteet:
Voidaan viimeistellä kuivumisen jälkeen kaikilla LOBA-pinnoitteilla ja LOBA-hoitoaineilla.

ElastoParkett


