ELAPROOF PINNOITTEET
LÄPIVIENTEIHIN ULKONA JA SISÄLLÄ

LÄPIVIENNIT KATOLLA

LÄPIVIENNIT SEINÄRAKENTEISSA
Ulkopinnoilla
Levitä 1. kerros ElaProof H
Aseta ElaProof-tukikangas

Poistokanava, viemäriputki
tai muu vastaava

Levitä 2. kerros ElaProof H

Levitä 1. kerros ElaProof H
Aseta ElaProof-tukikangas
Levitä 2. kerros ElaProof H
Kattopinta
Piippu

https://youtu.be/r9tE3CDXYNw
Katso video tästä!

Sisäpinnoilla
Levitä 1. kerros ElaProof Indooria
Aseta ElaProof-tukikangas
Levitä 2. kerros ElaProof Indooria

ELAPROOF KÄYTTÖOHJE LÄPIVIENNEISSÄ
ESITYÖT

KUIVUMINEN

• Pinta on puhdistettava huolellisesti liasta, hiekasta,
pölystä, irtovedestä, rasvasta sekä vanhoista maali-,
pinnoite- ja ruostekerroksista.
• Puhdistukseen voi käyttää painepesuria ja/tai harjaa.
Huom! Asbestia sisältävien materiaalien pesu vaatii
asbestiluvan.
• Pohjustus ElaProof Primerilla tarvittaessa. Pohjustusta
suositellaan käytettäväksi huokoisilla pinnoilla kuten
betonilla.
• Käytä tarvittaessa suojavarusteita esitöissä. ElaProofin
levityksessä ei tarvita erityisiä suojavarusteita, mutta
suositeltavaa on käyttää esim. silmäsuojaimia.

• ElaProofin kuivuminen on veden haihtumista.
• Kuivumisaika riippuu kerrospaksuudesta, pohjan imukyvystä ja ympäristön lämpötilasta, kastepisteestä ja
suhteellisesta kosteudesta.
• Sateenkestävä 6-7 tunnissa (+20 °C, RH 45 %, 1,5 l/m²).
Lopullinen kuivumisaika on n. 3 viikkoa. Lämpötilan ja
suhteellisen kosteuden muutos vaikuttaa merkittävästi
kuivumisaikaan. Matalassa lämpötilassa ja korkeassa
ilmankosteudessa kuivumisaika saattaa olla useita vuorokausia (2-3 vrk, +10 °C, RH 60 %, 1,5 l/m²), jonka aikana
pinnoitetta tulee suojella sateelta ja jäätymiseltä.

REIKIEN, HALKEAMIEN JA SAUMOJEN PAIKKAUS
• Pienet reiät ja halkeamat eivät vaadi erityistoimia vaan
ne voidaan silloittaa ElaProof-massalla.
• Isommat reiät ja saumat (yli 2 mm, syvyys yli 5 mm) suositellaan paikattavan ElaProof tukikankaan avulla. Levitä
ElaProofia paikattavan alueen ympärille. Paina tuoreeseen massaan tukikangas. Varmista lastan avulla, ettei
tukikankaaseen jää ryppyjä ja että tukikangas tarttuu
kunnolla massaan. Levitä päälle vielä kerros ElaProofia,
joko heti tai ensimmäisen kerroksen kuivutta.

LEVITYS

TEKNISET TIEDOT

• ElaProofin käyttölämpötila on yli +10 °C.
• ElaProof massan levitys onnistuu helposti tavallisilla
käsityökaluilla, kuten lastalla, pensselillä tai lyhytkarvaisella telalla.
• Pinnoitemassan menekki riippuu pinnan tasaisuudesta
ja huokoisuudesta. Tyypillisesti sileälle pinnalle tarvitaan
pinnoitemassaa 1,0 l/m² ja erittäin karkealle betonipinnalle 1,8 l/m². Riittävä kerrospaksuus varmistaa pinnoituksen kestävyyden.
• ElaProof voidaan levittää yhtenä tai useampana kerroksena. Mahdollista levittää myös kostealle alustalle.

TYÖKALUJEN PUHDISTUS JA JÄTTEENKÄSITTELY
• Puhdista työkalut ja ympäröivät pinnat heti vedellä.
Kuivunut massa voidaan poistaa mekaanisesti tai orgaanisilla liuottimilla (esim. ksyleeni).
• Pakkauksen voi hävittää energiajätteenä. Pakkauksen ja
kuivuneen ElaProofin voi hävittää tavallisena sekajätteenä.

HUOMIOITAVAA
• Säilytä ElaProof +10 °C ... +40 °C lämpötilassa. Tuote ei
saa jäätyä. Säilytettävä auringonvalolta suojattuna.
• ElaProof säilyy avaamattomana vähintään 12 kk oikein
varastoituna. Sulje avattu purkki huolellisesti säilyvyyden
parantamiseksi.
• ElaProofin päälle voidaan maalata yleisimmillä vesiohenteisilla, elastisilla ja hengittävillä maaleilla.
ElaProofin ja maalin yhteensopivuus on testattava.
• Kysy lisää testatuista maaleista teknisestä tuestamme
puh. 020 790 2710 tai info@buildcare.fi.

Materiaalin olemus:

yksikomponenttinen

Käyttölämpötila:

yli +10 °C

Menekki:

1,0 - 1,8 l/m2 (pinnan karkeudesta riippuen)

Vesiliukoisuus:

voidaan varovaisesti laimentaa pienellä
määrällä vettä, jos ainetta käytetään
auringonpaisteessa tai hyvin lämpimissä
olosuhteissa

Kuivumisaika (+20 °C, 45 % RH, 1,5 l/m2):

kosketuskuiva ja sateenkestävä 6 – 7 tunnissa

Halkeaman silloituskyky (+22 °C, paksuus 0,6 mm):

10,3 mm

Vesihöyrynläpäisevyys (hengittävyys):

7,21 x 10-14 kg / (m • s • Pa)

Vesihöyrynläpäisy:

18 g / m2 / vrk

Lämpötilankesto:

-30 °C ... +150 °C
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Sään kestävyys (UV-, lämpö- ja kosteuskestävyys, venymä): erinomainen
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