TEHOLEHTINEN OY

tehon

Rintamäenkatu 27 E, PL 354, FIN - 33101 TAMPERE
Puh. matka +358 40 5730 261. Puh. +358 3 3647 340
teho.lehtinen@teholehtinen.fi,
www.teholehtinen.fi

since 1974

SWEPCO SILICONE SEAL II
Swepco Silicone Seal II on vettä hylkivä, silikonia sisältävä hengittävä impregnointiaine. Se estää
kiviainespintojen rapautumista ja pitää ne helpommin ja kauemmin puhtaina. Se on täysin väritön, eikä muuta
pinnan väriä. Värin muutoksen huomaa sateella, jolloin muut käsittelemättömät pinnat tulevat märiksi, mutta Silicone
Seal II pinnat pysyvät kuivina.
Käyttökohteita sisä- ja ulkopinnoilla ovat maalaamattomat imukykyiset kiviainespinnat, kuten kevytbetoni, betoni,
lasittamaton tiili, kalkkikivi ja useat kivipinnat.
Silicone Seal II suojattu pinta pysyy vettä hylkivänä, mutta ei estä pinnan normaalia hengittävyyttä. Käsitelty pinta
pysyy paremmin kuivana, jota kautta hengittävyys vain paranee ja kunnossa pysymisen aika pitenee. Kuivassa pinnassa
ei esim. sammal- ja jäkäläkasvusto pysty kasvamaan. Kuiva pinta ei jäädy, jolloin pakkaskauden sään vaikutusten
rapautumista ei juurikaan synny.
Silicone Seal II suojattu pinta pysyy puhtaana ja kauniina pitempään. Siihen tarttunut lika, pöly tai esim. suolahärmä on
helpompi pestä pois, pinta jopa osin puhdistuu sateessa.
Käyttötietoja: Pinnan pitää olla kuiva, puhdas ja imukykyinen. Suojaa alueella muut pinnat roiskeilta ja valumilta,
erityisesti ikkunalasit ja alumiinirakenteet. Kuivunutta ainetta on vaikea poistaa. Tuore aine voidaan pyyhkiä pois,
kuivunutta voi yrittää poistaa lakkabensiiniä apuna käyttäen.
Tuotteen tietoja: Silicone Seal II on vesiperustainen ja VOC vähäpäästöinen. Ei ole tulenarkaa. Pakkauskoko 19 l.
Levittää voi siveltimellä, telalla tai matalapaineisella ruiskulla. Yksi tasainen käsittelykerta imukykyiselle kuivalle
pinnalle riittää ja antaa suojaa vuosiksi. Kuivuu normaali olosuhteissa 24 tunnissa. Varastoitava lämpöisessä, jäätyy
pakkasella. On ylimaalattavissa 1 vuoden jälkeen öljy- tai vesiperustaisilla maaleilla.
Ainemenekkejä: Hienorakenteiset pinnat 0,20 l / m2. Keskirakenteiset pinnat 0,29 l / m2. Huokoiset pinnat 0,53 l / m2.
Käyttöturvallisuustietoja: Tuote on tarkoitettu ammattikäyttöön. Sisältää silikonia. Vältä kosketusta iholle ja silmiin.
Käytä suojavaatetusta ja suojalaseja. Ruiskuttaessa on käytettävä lisäksi hengityssuojainta. Vältä tuotteen suoraan
hengittämistä, se voi ärsyttää vakavan haitallisesti hengityselimiä. Jos tuotetta roiskuu silmiin, huuhtele vedellä 15
minuuttia, jos ärsyttää ja silmät punoittavat, mene lääkäriin. Ihon voi puhdistaa vedellä ja saippualla. Jos aine ärsytti
ihoa, mene lääkäriin. Jos aiheuttaa hengittämiselle vaikeuksia, siirry raittiiseen ilmaan, jos haitta jatkuu, mene lääkäriin.
Jos nielty, ei saa oksentaa, pidä pää pystyssä, mene välittömästi lääkäriin. Tulipalon sattuessa vedellä voi viilentää
astiaa, mutta jos valuvaa ainetta on lattialla, käytä ympäristön sammuttamiseen CO2 tai kuivakemikaaleja.
Tarkempia teknillisiä tietoja tuotteesta ja käyttöturvallisuudesta on saatavana tehtaan edustajalta ja tehtaan kotisivuilta
www.swepcobp.com.

