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SWEPCO LATEX RESURFACER
Swepco Latex Resurfacer on 2-komponenttinen harmaa monikäyttöinen
lateksimassapinnoite. Se on tarkoitettu korjaamaan ja paikkaamaan lyhyellä kuivumisajalla
teollisuuden betoni- ja kiviaineslattioita sekä kiviainesseiniä.
Massalla voi korjata yhdellä täyttökerralla betonihalkeamia, lohkeamia, rikkoutumia, uudistaa ja
vahvistaa betonilattioita sekä tehdä normaaleja huoltokorjauksia. Kiinnittyy myös metallipintoihin
ja ”maakosteaan” muuraukseen. Soveltuu myös laastiseinien korjaukseen ja tasoitukseen.
Sopivia käyttökohteita ovat mm.; tehdashallit, autohallit, varastot, porrasaskelmat – yleensä lattiat
ja käyttötilat, jotka pitää saada nopeasti käyttöön, ilman pitkää kuivumisaikaa.
• satoja käyttökohteita
• nopea, helppokäyttöinen
• taloudellinen, säästää aikaa
Ainemääriä: 12,7 mm / 13,04 l / m2. 9,53 mm / 9,78 l / m2. 6,35 mm / 6,52 l / m2.
Pakkauskoko: 19 l astia, jossa on mukana kuiva peruslaasti; silikaa, Portland sementtiä sidosaineineen ja
nestemäinen kovete; synteettistä lateksia ja silikonivaahtoa sidosaineineen.
Työohje: Käsiteltävän pinnan tai kohdan on oltava puhdas, tärinätön ja ympäryksen eheä. Puhdista
käsiteltävä alue tai kohta, poista irtonaiset ainekset. Kostuta vedellä työstettävä kohta tai alue, muuta
pohjustusainetta ei tarvita. Sekoita 2-komponentit erittäin hyvin keskenään, jonka jälkeen valmis massa on
käytettävä 15 min aikana. Ohuin käyttöpaksuus on 6,5 mm. Alin käyttölämpötila on +4o C.
Kuivuminen: Sekoituksen jälkeen massa on käytettävä 15 min aikana. Massa kuivuu tunnissa levitykseen
kelpaamattomaksi. Massa kuivuu kävelykuivaksi 12…24 tunnissa ja on täysin kuivaa 3…5 päivässä,
kerrospaksuudesta riippuen. Varastointi lämpöisessä tilassa, käyttökelpoista 2 vuotta. Ei saa jäätyä.
Levitys: Massaa voi levittää esim. muurauskauhalla ja teräslastalla. Massa tarttuu helposti metallityökaluun,
josta syystä on hyvä käyttää vettä, sivelemällä tai pyyhkimällä sillä työkalua työn aikana.
Puhdistus: Kuivunutta massaa on vaikea poistaa. Poista roiskeet, valumat, yms. heti tuoreeltaan
mekaanisesti, pyyhi sitten kohta vedellä, pesuharjaa tai rättiä apuna käyttäen.
Käyttöturva: Tuote on tarkoitettu ammattikäyttöön. Käytä suojavaatetusta ja suojasilmälaseja. Tuotetta ei saa
niellä. Jos nielty, ei saa oksentaa, pidä pää hartioiden yläpuolella. Tuote sisältää mm. Portland sementtiä.
Tuote on ohjeiden vastaisesti käytettynä myrkyllistä ja voi olla kuolettavaa, saattaa ärsyttää suojaamattomia
silmiä ja ihoa. Jos on roiskunut silmiin, huuhtele 15 min vedellä. Jos tuotetta on käytetty väärin, on mentävä
nopeasti lääkäriin. Puhdista iho runsaalla vedellä ja saippualla.
Lisää ohjeita ja käyttöturvatietoja on saatavana tehtaan edustajalta, tehtaalta ja tehtaan kotisivuilta
www.swepcobp.com.

