SALTBLOCK-2K
SUOLARASITUSPINNOILLE
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Käyttö
Hydroskooppisten suolojen kuten nitraattien ja kloriittien aiheuttamien haittojen
korjaamiseen rakenteissa sekä ennalta ehkäisevänä pohjusteena ennen maalausta
tai laastipinnoitusta esim. kellareiden vedeneristämisen ja injektointitöiden yhteydessä.

Tuotekuvaus
SALTBLOCK-2K on vesitiivis synteettinen hartsi disperssiona , mikä sulkee olemassa
olevat suolat siten , että ne eivät voi enää imeä itseensä ilmankosteutta.

Tekniset ominaisuudet
Väri
Kiinteiden aineiden määrä
Ominaispaino
Sekoitussuhde A/B
Liuotin
Kuivumisaika
Vetäytymisaika

harmaa
73% (komponentti A+B)
± 1,4 (komponentti A+B)
5/1 (paino)
vesi
± 24 tuntia (20°C RV± 55%)
1,5 tuntia sekoituksesta

Työohjeet
Vanhat rappaukset, maalit tms. pitää poistaa minimi 1,3 metrin korkeuteen saakka.
Kapillaarisen kosteuden ongelma poistetaan injektoimalla Secaugel Inject tiilipinnoille ja
Artipur Inject Flex betonipinnoille.
Käsiteltävät rakenteet pitää olla kunnossa sekä öljytön, kiinteä ja puhdas. Suolat
poistetaan kovalla harjalla (ei teräsharja). Halkeamat ja kolot paikataan.
Laastit ja betonit pitää kuivua vähintäin 3 viikkoa ennen käsittelyä.
SALTBLOCK-2K voidaan levittää siveltimellä, telalla tai maaliruiskulla kahteen kertaan,
ensimmäiseen käsittelykertaan lisätään 5% puhdasta vettä . Toinen käsittelykerta kun
edellinen on täydellisesti kuiva (24 tuntia). Viimeinen pinta voidaan karhentaa hiekalla
paremman tartunnan saavuttamiseksi laastituotteille (CEMSEC).
Huomioitavaa: Saltblock-2k soveltuu ainoastaan sisäseiniin. Erittäin korkean
suolapitoisuuden omaavissa rakenteissa suosittelemme kolmea käsittelykertaa.
Minimi käyttölämpötila asentaessa sekä kuivumisen aikana tulee olla +5°C.
Käyttöturvatieto-Kuljetus-Käsittely ja varastointi-Jäte: 2001/58/EC ohjeistus
Menekki: 0,3-0,4 L/m² / käsittelykerta
Pakkaus: 4 L
Varastointi: kuljetus ja varastointi pakkaselta suojassa
Säilyvyys: 2 vuotta valmistuksesta
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Vastuut: oheiset tiedot, käyttöohjeet ja suositukset perustuvat laajaan tutkimukseen sekä
käyttökokemuksiin. Se ei kuitenkaan poista käyttäjän vastuuta, mihin tai miten tuotetta
käytetään. Yllä olevat määreet ja ominaisuudet on testattu +20°C.

Lisätietoa:
Procoat Paints Oy
puhelin 040-509 7776, 0400-572 825
Tuoteluettelo kokonaisvaltaisen kosteusvaurion korjaamiseen. Tuotteita voidaan käyttää
yhdessä tai erikseen riippuen ongelman laajuudesta:
REWAGEL INJECT 3A+ – kapillaarisen veden katkaisuun tiili-ja betonirakenteissa.
INDUSIL MS 3000 ISO- kapillaarisen veden katkaisuun tiili-ja betonirakenteissa.
ARTIPUR INJECT FLEX – kapillaarisen veden katkaisuun sekä halkeamien tiivistämiseen
betonipinnoilla.
CEMSEC- painetta kestävä vedeneristyslaasti seiniin ja lattioihin.
SALTBLOCK-2K suoloista kärsiville rakenteille ennen maalausta tai laastitusta.
AQUAPOX-lattiapinnoite menetelmään soveltuva pinnoite.
CALSITHERM- ja CALSITHERM XTRA kalsium silikaattilevy kosteuden hallintaan /
lisälämmön eristyksiin.
THERMACOTE mullistava lämpöeriste ulko-ja sisäpinnoille.
BECOSAN betoni-ja kivilattioiden hionta-ja suojausmenetelmä.

