ELAPROOF S-RUISKUMASSAN
KÄYTTÖOHJE AMMATTILAISILLE

ElaProof S -ruiskumassa on ekologinen, pitkäikäinen ja kokonaistaloudellinen ruiskutettava elastomeeri
ammattikäyttöön. Se sopii erinomaisesti kosteuseristykseen sekä tiivistykseen rakennuksissa ja
rakenteissa. ElaProof S muodostaa hengittävän ja vettä eristävän sekä korroosiolta suojaavan pinnan
ja tarttuu hyvin useimmille rakennusmateriaaleille. Käyttökohteita ovat mm. katot, sokkelit, kosteat
tilat, sisäpihat sekä kevytsoraharkko- ja kipsilevypinnat.
ElaProof S-ruiskumassan käyttö edellyttää toimivaa korkeapaineruiskukalustoa. Ammattikäyttöön
tarkoitetulla ruiskulla ElaProof S:n levittäminen suurille pinnoille onnistuu tasalaatuisesti ja tehokkaasti.
Tässä käyttöohjeessa on esitetty ElaProof S-ruiskumassauksen yleiset työvaiheet. Testatuista
ruiskukalustoista saat tarvittaessa lisätietoja osoitteesta www.elaproof.com tai teknisestä tuestamme.

ELAPROOF S EDUT:

TYÖVÄLINEET:

valumaton, voidaan käyttää kaikensuuntaisilla
pinnoilla

• ammattikäyttöön tarkoitettu ruiskutuskalusto,
150-400 barin paineella

hengittävä – läpäisee vesihöyryä ja silti vesi- ja
ilmatiivis

• ruiskuletku, suositus vähintään 45 m

elastinen – silloittaa halkeamat ja elää
halkeilematta pohjamateriaalin mukana
saumaton
pitkäikäinen
ei ole liukas sateellakaan
sopii sekä kosteille että kuiville pinnoille
kuivuu nopeasti
tarvittaessa päällemaalattavissa tai
pinnoitettavissa erilaisilla materiaaleilla
ekologinen ja turvallinen käyttäjälle sekä
ympäristölle

• ruiskun imuletku tynnyristä ruiskulaitteelle
• sekoitin ruiskutuksen aikana ElaProof S:n
sekoittamiseen
• vesitynnyri tai -saavi ja tyhjiä ämpäreitä
• painepesuri
• pesunestettä (esim. Pineline)
Suojavälineet:
• valjaat ja kiinnitysnarut (mikäli työmaalla on
putoamisvaara)
• suojalasit ja -vaatteet suojaamaan roiskeilta ja
tahrautumiselta
• työmaan suojaamiseen 			
tarvittava kalusto

ELAPROOF S-RUISKUMASSAN KÄYTTÖOHJE

RUISKUTUKSEN ESITYÖT

• Pinta on puhdistettava huolellisesti liasta, hiekasta, pölystä,
irtovedestä, rasvasta sekä vanhoista maali-, pinnoite- ja
ruostekerroksista.
• Puhdistukseen suosittelemme painepesua vähintään 200
barin paineella. Huom! Asbestia sisältävien materiaalien
pesu vaatii asbestiluvan.
• Elementtisaumojen tiivistämiseen ja suurempien halkeamien korjaukseen suosittelemme käsittelyä ElaProof
H-käsimassalla ennen ruiskutusta: 1) pinnanpuhdistus, 2)
pohjasively ElaProof H-käsimassalla, 3) vahvikekankaan
telaus tuoreeseen massaan ja 4) ElaProof H-pintasively.
• Pohjustus ElaProof Primerilla tarvittaessa. Pohjustusta suositellaan huokoisille materiaaleille kuten uudet tai vanhat
betonipinnat, mineriitti, rapatut pinnat ja kipsi. Käsittely
parantaa ElaProofin tartuntaa alustaan ja estää ilmakuplien
syntymistä. Pintaan nousevat ilmakuplat ovat usein merkki
liian vähäisestä pohjustuksesta. ElaProof Primer sopii sisäja ulkokäyttöön.

TYÖMAAN SUOJAUS ENNEN KÄSITTELYÄ

• Suosittelemme varmistamaan tarpeelliset roiskesuojaukset
rakenteille sekä rakennuksen lähistöllä olevalle irtaimelle
omaisuudelle. ElaProof (S ja H) on sinänsä myrkytön vesipohjainen pinnoite, joka ei aiheuta terveysriskejä, mutta
mahdollisten roiskeiden puhdistaminen on työlästä.
• Ennen työmaan aloitusta on suositeltavaa tarkistaa sää- ja
tuuliolosuhteet sekä sääennuste.
• Valmis ElaProof-pinnoitus on suojattava pakkaselta ja
sateelta, kunnes kalvo on kuivunut. ElaProof S on kosketuskuiva noin 5-7 tunnin kuluttua asennuksesta (+20°C, RH 45
%, 1,5 l m/m2).

RUISKUTUKSEN ESIVALMISTELUT

• Ruiskukalusto kannattaa sijoittaa työmaalla paikkaan,
jossa se pystytään puhdistamaan ruiskutuksen päätyttyä
painepesurilla.
• Sekoita ElaProof S-ruiskumassa huolellisesti esim. porakoneeseen kiinnitetyllä vispilällä. Mikäli ruiskumassa on hyvin
jäykkää eikä lähde sekoittumaan, voi massan joukkoon
lisätä vähitellen pieniä määriä vettä (yhteensä enintään 1
tilavuus-%). Massan tulee sekoittua koko tynnyrin alalta ja
olla riittävän juoksevaa korkeapaineruiskua varten.

RUISKUTUS

• ElaProofin käyttölämpötila on yli +10 °C.
• Täytä vesisaavi ja aseta ruiskun imuletku ensin vesisaaviin. Kytke ruiskuun paine ja ruiskuta pumpun läpi
aluksi vettä ilman ruiskusuutinta. Siirrä imuletku ElaProofruiskumassatynnyriin ja liitä ruiskusuutin. Jatka ruiskutusta
niin kauan, että vesi on poistunut ja ElaProof-massaa tulee
tasaisesti ruiskusuuttimesta. Tämän jälkeen aloita ruiskumassan levitys käsiteltävälle pinnalle.
• ElaProof S-ruiskumassa levitetään puhdistetulle pinnalle
korkeapaineruiskutuksena. Käsiteltävä pinta voi olla kuiva
tai kostea.
• Mikäli ruiskutuksen aikana pidetään taukoja on ruiskupistooli hyvä upottaa vesiastiaan tauon ajaksi kuivumisen ja
tukkeutumisen estämiseksi.

RUISKUN PUHDISTUS

• Ruiskutuksen päätyttyä ruiskun imuletku siirretään vesisaaviin ja ruiskupistoolista ruiskutetaan vettä läpi, kunnes
pistoolista ei enää tule ElaProof pinnoitteen väriä. Tämän
jälkeen ruiskusuutin ja pistooli sekä ruiskun imuletku ja suodatin pestään ulkopuolelta puhtaaksi. Pesussa voi käyttää
veteen sekoitettua Pineline-puhdistusainetta.

HUOMIOITAVAA

• Säilytä ElaProof S-ruiskumassa +10 °C ... +40 °C lämpötilassa. Tuote ei saa jäätyä. Säilytettävä auringonvalolta
suojattuna.
• ElaProof-pinnoitetta ei suositella käytettäväksi alle +10°C:n
lämpötilassa (koskee myös kohteen pintalämpötilaa).
Tämä johtuu siitä, että ElaProofin kuivuminen on veden
haihtumista eikä riittävää haihtumista voida varmistaa tätä
matalammissa lämpötiloissa.
• ElaProof-pinnoitus on suojattava sateelta ja jäätymiseltä,
kunnes se on kuiva. Kunnollista kalvonmuodostusta ei tapahdu, jos ElaProof-pinnoitus altistuu runsaalle kosteudelle
tai pakkaselle ennen kuivumistaan.
• ElaProof S:n 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.

TYÖMAAPÖYTÄKIRJA

• Asennuksen yhteydessä on täytettävä työmaapöytäkirja
asennuksesta. Valmistaja ei voi todentaa ja vastata aineen
toimivuudesta, jos sen asennusolosuhteita ja asennustapaa ei
ole dokumentoitu asianmukaisesti.
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