RIITTOISUUS
1L= ± 40 m²
KUIVUMISAIKA
24 H ennen maalausta

1L

Esikäsittelyaine kaikille kaakelilattioille, marmori- ja betonilattioille
ennen maalausta. Aine parantaa maalin tarttuvuutta, lisää pinnan
huokoisuutta poistaen kaiken lian, rasvan sekä homeen ja levän.

HELPPO, NOPEA, TEHOKAS !
• Parantaa maalin tarttuvuutta
• Syväpuhdistaa lattiapinnat
• Lisää lattiamateriaalin huokoisuutta ja poistaa konkreettisia jäännöksiä betonista
• Helppo levittää pesuharjalla
• Tiiviste joka laimennetaan vedellä

Esikäsittely

Lattia kaakelit

Tämä tuote on suunniteltu
käsittelemättömille tai maalatuille kaakeli-,
marmori- tai betonilattioille joita ei ole
vahattu tai öljytty.

Ei sovellu puu-, tai laminaattilattioille
eikä puun johdannaisista
valmistetuille lattioille.

Uusi sementti tai betoni: odota kunnes pinta on
täysin kuivunut, eli vähintään 3 kuukautta.

> VALMISTELU
Pinnan valmistelu on OLENNAISTA.
Valmistellun pinnan tulee olla puhdas, kuiva ja vapaa rasvasta.
Pese lattia soodapohjaisella (alkaliini) maalarinpesuaineella mahdollisimman suuren rasvamäärän poistamiseksi.
V33 ESIKÄSITTELYAINEEN sekoitussuhde riippuu lattian huokoisuudesta ja likaisuudesta:

> Huokoinen esim. Betoni: 1L + 30L vettä = 40m2
> Ei huokoinen esim. laatta, klinkkeri tai kivi: 1L + 10L vettä = 12m2
Sekoituksen valmistepitoisuutta voi tarvittaessa nostaa
Tämä tuote ei ole maalattavan pinnan pesun korvike ennen maalausta.

> KÄSITTELY
Välineet: Kastelukannu ja jäykkä harja
Käytä suojakäsineitä ja suojalaseja. Sekoita hyvin.
1. Kaada sopiva määrä V33 ESIKÄSITTELYAINETTA veteen ja sekoita, varoen läikyttämästä ainetta.

2. Käytä kastelukannua tasaisen levinneisyyden varmistamiseksi koko käsiteltävän alueen pinnalle.
3. Hankaa lattiaa voimakkaasti jäykällä harjalla, kiinnittäen erityistä huomiota saumoihin, jonka jälkeen anna vaikuttaa 30 minuuttia.
4. Huuhtele huolellisesti puhtaalla vedellä. Toista kunnes lattia on täysin vapaa rasvasta, liasta, sementtiliimasta tai sementtipölystä. Anna
kuivua vähintään 24 tuntia.

5. Poista silikonisaumat ennen maalausta. Varmista että maalattava pinta on kuiva ja puhdas.
6. Maalaa V33 Kaakelimaalilla lattioille.
KÄYTTÖÖN LIITTYVÄT VAROTOIMET
SUOJATTAVA PAKKASELTA

VAROITUS Sisältää alkoholi C9-C11-iso, C10-rikas, etoksilaatti. 15 prosenttia tai enemmän mutta alle 30 prosenttia: Fosforihapp. 5 prosenttia tai
enemmän mutta alle 15 prosenttia : Ionittomat pinta-aktiiviset aineet. H314: Voimakkaasti ihoa syövyttävää ja silmiä vaurioittavaa. P101: Jos tarvitaan
lääkinnällistä apua, niin näytä pakkaus ja varoitusetiketti. P102: Säilytä lasten ulottumattomissa. P271: Käytä vain ulkotiloissa tai hyvin ilmastoidussa
tilassa. P280: Käytä suojakäsineitä/ suojavaatetusta /suojalaseja/ kasvosuojainta. P301+P361+ P331: JOS KEMIKAALIA ON NIELTY: huuhdo suu. Ei saa
oksennuttaa. P303+P361+P353: Jos kemikaalia joutuu IHOLLE (tai hiuksiin): Riisu saastunut vaatetus välittömästi. Huuhdo/suihkuta iho vedellä.
P305+P351+P338: Jos kemikaalia joutuu SILMIIN: Huuhdo huolellisesti vedellä usean minuutin ajan. Poista piilolinssit jos sen voi tehdä helposti. Jatka
huuhtomista. P501: Hävitä sisältö/pakkaus kierrätyskeskukseen (yhteyttä paikallisiin viranomaisiin)..

Apu & neuvoja : P. 010 321 0540 / info@V33.fi www.V33.fi
Tällä liitteellä on tarkoitus antaa informatiivistä tietoa. Tiedot perustuvat meidän tämän hetkiseen tietoon ja kokemukseen sekä käyttökokemuksiin ja sen mukaisiin
käyttöolosuhteiden asettamiin vaatimuksiin ja sääntöihin. Useat tekijät jotka voivat vaikuttaa meidän tuotteiden käyttöön kuten käyttäjän omat kokemukset, eivät anna
erivapauksia tuotteen käytön suhteen. Tämän tiedotteen teknisiä ominaisuuksia ei pidä käsittää takuuksi. Tämä tiedote korvaa kaikki aiemmat versiot.
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