Kyllästeainekäsittely, joka estää epäpuhtauksien,
lian ja kosteuden imeytymisen julkisivumateriaaliin.
Käsittely on hengittävä, eikä muodosta pintaan
kalvoa. Parantaa julkisivupesujen lopputulosta ja
hidastaa kiven rapautumista, estää sammaloitumista
sekä toimii hyvänä perussuojana graffitisuojan alla.

Käyttökohteet ja pintamateriaalit

Julkisivupinnat: betonielementit, tiilipinnat,
luonnonkivet.

Käyttöohje

Julkisivusuoja
Impregnointiaine

Sumutetaan laimentamattomana painekannulla
kuivalle, puhtaalle pinnalle siten, että pinta käsittelyn
aikana hetkellisesti näyttää märältä. Märän pinnan
telaaminen heti sumutuksen jälkeen takaa tasaisen
lopputuloksen. Yksi käsittelykerta on riittävä.
Minimikäsittelylämpötila + 5° C. Uusintakäsittely
julkisivupuhdistuksen yhteydessä aikaisintaan 8
vuoden kuluttua.
Riittoisuus 8–40 m2/l pinnan huokoisuudesta
riippuen, esim.
• graniittipinta 30–40 m2/l
• tiilipinta 10–20 m2/l
• betonielementit 8–12 m2/l
Syttyvää. Haitallista: voi aiheuttaa keuhkovaurion nieltäessä. Toistuva altistus voi aiheuttaa ihon kuivumista tai
halkeilua. Voi aiheuttaa pitkäaikaisia haittavaikutuksia
vesiympäristössä. Vältettävä kaasun, höyryn, aerosolin
hengittämistä. Varottava kemikaalin joutumista iholle.
Sammutukseen käytettävä hiekkaa, maata, jauhetta tai
vaahtoa. Vältettävä päästämistä ympäristöön. Lue erityisohjeet/käyttöturvallisuustiedote. Jos kemikaalia on nielty,
ei saa oksennuttaa: hakeuduttava välittömästi lääkärin
hoitoon ja näytettävä tämä pakkaus tai etiketti.
Brandfarligt. Farligt: kan ge lungskador vid förtäring.
Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor. Kan
orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön. Undvik
inandning av gas, ånga, aerosol. Undvik kontakt med
huden. Vid brandsläckning använd sand, pulver eller
alkoholbeständigt skum. Undvik utsläpp till miljön. Läs
särskilda instruktioner/varuinformationsblad. Vid förtäring,
framkalla ej kräkning. Kontakta genast läkare och visa
denna förpackning eller etiketten.
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Küllastusaine, mis kaitseb ebapuhtuste, mustuse ja
niiskuse imendumise eest fassaadimaterjali. Töötlus on õhku läbilaskev ega jäta pinnale kilekihti.
Parandab fassaadipesu lõpptulemust ja aeglustab
kivi lõhenemist. Lisaks takistab sammaldumast ja
on hea krundikaitse grafitikaitsevahendi aluskihina.

Kasutuskohad ja pinnamaterjalid

Fassaadpinnad: betoondetailid, telliskivipinnad,
looduskivid.

Kasutusjuhis

Fassaadikaitse
Impregneerimisaine

Pihustage lahjendamata ainet survekannuga puhtale ja kuivale pinnale nii, että pind näiks töötlemise
ajal hetkeks märg. Märja pinna rulliga viimistlemine k
kohe pärast pihustamist tagab tasase lõpptulemuse.
Piisab ühest töötlemiskorrast.
Madalaim töötlemistemperatuur: + 5° C. Vajab
uut töötlust fassaadipuhastamistööde käigus alles
vähemalt 8 aasta möödudes.
Ainekulu 8–40 m2/l sõltuvalt pinna poorsusest, nt
• graniitpind 30–40 m2/l
• telliskivipind 10–20 m2/l
• betoonidetailid 8–12 m2/l
Kergesti süttiv. Tervist kahjustav: allaneelamisel kopsukahjustuste tekke oht. Korduv kokkupuude ainega võib
kutsuda esile naha kuivamist või lõhenemist. Võib avaldada pikaaegset kahjulikku keskkonnamõju veekogudele.
Vältida gaasi, auru, aerosooli sisse hingamist. Vältida
kemikaali sattumist nahale. Tulekustutamiseks kasutage
liiva, pinnast, pulbrit või vahtu. Vältida aine sattumist keskkonda. Lugege kasutusjuhiseid/ohutuskaarti.
Kemikaali allaneelamise korral ei tohi esile kutsuda oksendamist, pöörduge viivitamatult arsti poole ja näidake
käesolevat pakendit või toote etiketti.
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