
STONELOCK
Betoni-Mosaiikkibetoni-Kuivasirotepinta-Kovabetoni
Tasoitteet-Luonnonkivipinnat-Laatat-Laattasaumat-Mikrosementti

TUOTEKUVAUS
STONELOCK

STONELOCK on johtava tahroja hylkivä aine, joka on valmistettu erityisesti 
betoni- ja mosaiikkibetonilattioille. Se on CE-merkitty tuote, joka noudattaa 
EN 1504-2 -standardia ja imeytyy vähintään 10 mm:n syvyyteen (EN1504-2 
Luokka II). Kestää  pinnalla jopa 15vuotta

STONELOCK on valmistettu kehittyneistä, konsentroiduista 
fluoripolymeereistä, minkä ansioista se suojaa pintaa hankalilta öljy- ja 

vesipohjaisilta tahroilta. Erittäin pieni molekyylirakenne mahdollistaa 
syvimmän mahdollisen läpäisyvyyden ja tarjoaa monia muita kyllästeitä 
korkeamman peittävyyden. Tuote ei tee pintaa, vaan on vesihöyryjä 
läpäisevä, täyttää mikroskooppiset raot, joita materiaalin kiderakenteessa 
esiintyy, muuttamatta käsiteltävän materiaalin ulkonäköä.

KÄYTTÖOHJEET

Poista kaikki epäpuhtaudet ja varmista, että pinta on puhdas, 
pölytön, rasvaton ja kuiva.

Ravista tuotetta hyvin ennen käyttöä, äläkä laimenna sitä. Testaa 
tuotetta aina ensin huomaamattomaan paikkaan.
Levitä pinnalle kaksi ohutta, tasaista kerrosta käyttäen 
suihkutinta, tasoita mopilla ja anna kuivua 24 tunnin ajan.

Älä annostele liikaa, poista ylimääräinen aine ennen kuivumista. 
Käytettäessä pystysuorilla pinnoilla, levitä alhaalta ylös.
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OMINAISUUDET 
STONELOCK

+ Väritön, ei jätä raitoja tai jälkiä
+ Helpottaa puhtaanapitoa
+ Suojaa hankalilta öljy- ja vesipohjaisilta tahroilta
+ Lähes hajuton
+ Ei muodosta kalvoa, hengittävä pinta
+ VOC-vaatimusten mukainen
+ Kestää pinnalla jopa 15 vuotta, riippuen rasituksesta

ERITYISTÄ 
HUOMIOITAVAA

• Roiskeet tulee puhdistaa säännöllisesti.
• Kokeile ensin huomaamattomaan paikkaan.
• Sisältö: Fluorattu akryylikopolymeeri, glykolieetteri EB.
• Hävitä jätteet noudattaen paikallista lainsäädäntöäsi

TEKNISET TIEDOT
Muoto

Leimahduspiste

Viskositeetti

pH:

Pakkauskoko

Säilytys

Säilyvyys

Kulutus

Kirkas neste 
Paino 0,9 kg / L

Ei sovelleta

v < 7 mm2/s (40°C)

5,50 (+/- 0,5) 
Neutraali

500 ml pullo
25 litran kanisteri
200 litran tynnyri

Säilytä avaamaton pakkaus viileässä ja hyvin 
ilmastoidussa paikassa. Suojaa kosteudelta. Säilytä 
ainoastaan suljetussa alkuperäisessä pakkauksessa.

STONELOCK säilyy vähintään 12 kuukautta, ei 
pakastavissa olosuhteissa tai yli +38 °C:ssa.

10-30 m² / L
Riippuen pinnan huokoisuudesta.

TERVEYS JA TURVALLISUUS

Työskentele aina turvallisesti!

• Käytä turvakenkiä, -laseja, hansikkaita, kypärää ja muita
suojavaatteita.
• Työskennellessäsi kemikaalien kanssa, käytä hengityssuojainta.
• Vältä höyryjen liiallista hengittämistä, etenkin huonosti ilmastoiduissa
tiloissa
• Vältä kontaktia silmien, ihon ja vaatteiden kanssa. Peseydy huolellisesti
käsittelyn jälkeen.
• Jos ilmenee huonovointisuutta, ihon tai silmien ärsytystä tai ärsytystä
sisään hengitettäessä, ota välittömästi yhteyttä lääkäriin.
• Lisätietoja saatavilla MSDS-käyttöturvallisuustiedotteessa.

Teknisiä kysymyksiä? Ota yhteyttä.

myynti@lattianliippaus.com

TEKNINEN TUKI




