FAQ - Usein kysytyt kysymykset
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Miten ElaProof-tuotteet eroavat toisistaan?
Kaikki tuotteemme ovat helppokäyttöisiä ja ympäristöystävällisiä yksikomponenttisia tuotteita,
jotka perustuvat patentoituun hengittävään ElaProof-pinnoiteteknologiaan. ElaProof H-käsimassa
on suunniteltu ulkokäyttöön. ElaProof Indoor on sisäkäyttöön suunniteltu M1-hyväksytty pinnoite
sisäilmatiivistyksiin ja radonsuojauksiin. Molemmista tuotteista on saatavilla ruiskumassaversiot,
ElaProof S ja ElaProof Indoor S, jotka on suunniteltu korkeapaineruiskutukseen ammattikäytössä.

Millaisilla materiaaleilla ElaProofia voi käyttää?
ElaProof-tuotteet sopivat käytettäväksi useimmille rakennusmateriaaleilla sisä- ja ulkokäytössä.
ElaProofin tartunta on testattu mm. seuraaville materiaaleilla:
• Alumiinipelti, alumiinilevy, ABS-muovi • Betoni, bitumihuopa • Galvanoitu pelti • Huopa
• Kipsi, kattotiili, kuitussementti, kivilaatta, kevytsoraharkko, kumi • Lasi, lasikuitu, lastulevy
• Mineriitti, mineraalivilla, metalli • Puu • Soraharkko, styroksi • Tiili • Vaneri
Tarkat ElaProof-pinnoitteen tartuntalujuusarvot löydät ElaProof-yleisesitteen s. 19. Esitteen voit ladata
pdf-muodossa sivuiltamme, osoitteessa www.elaproof.com.

Millaisiin kohteisiin voin käyttää ElaProofia?
ElaProof on markkinoiden monikäyttöisin pinnoite, sen käyttökohteissa vain mielikuvitus on rajana.
ElaProofista on käyttökokemuksia mm. seuraavista kohteista:
• Ilmatiivistys (sisällä ja ulkona) • Katot (pinnoitus ja paikkaus) • Läpiviennit ja liitokset (tiivistäminen ja
erilaisten materiaalien yhteenliitäminen) • Parvekkeet (pinnoitus, vedeneristys, korjaaminen)
• Piharakenteet (vedeneristys) • Radonsuojaus • Sadevesijärjestelmät (kunnostus ja vedeneristys)
• Sahat – kamari- ja kanavakuivaamot (kunnostus ja suojaus) • Saumat ja liitoskohdat
• Sokkelit, suojamuurit ja ulkorakenteet (vedeneristys ja suojaus)
Huom!
• ElaProof H ja S eivät sovellu käytettäväksi kohteissa, joissa ne altistuvat pitkäaikaiselle
paineelliselle nesteelle. Näitä kohteita ovat esim. uima-altaat, paljut, jne.
• ElaProof Indoor ja ElaProof Indoor S eivät sovellu haitta-ainekapselointiin.
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Mitä pitää ottaa huomioon pohjatöissä?
Kuten kaikessa pinnoittamisessa ja maalaamisessakin pohjatöiden merkitystä ei voi korostaa koskaan
liikaa. ElaProofilla käsiteltävä pinta on siis 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 asbestityöluvan.
Huokoisille pinnoille, kuten betoni ja rakennuslevyt (puu ja kipsi) suosittelemme pohjustusta ElaProof
Primerilla. Se parantaa ElaProofin tartuntaa ja tukkii alustan huokosia. ElaProof Primer sopii sisä- ja
ulkokäyttöön. Tutustu käyttöohjeeseen ennen Primerin käyttöä.
Tarkat työ- ja käyttöohjeet ElaProof-tuotteille löytyvät sivuiltamme, osoitteessa www.elaproof.com.

Mitkä asiat pitää huomioida ElaProofin asennuksessa?
Tärkein asia, joka pitää muistaa on ElaProofin käyttölämpötila. Asennuksessa ilman ja alustan
lämpötilan pitää olla yli + 10°C. Ilman suhteellisen kosteuden tulee olla alle 80%. Alla on lueteltu
asennuksen kannalta tärkeitä asioita:
• ElaProofin menekki vaihtelee asennuspinnan karkeuden mukaan. Sileälle pinnalle, kuten
pellille menekki on n. 1,0 l / m2. Karkeilla pinnoilla (betoni ja kevyssoraharkko) menekki on n. 1,8
m2. Ammattikäyttöön tarkoitetun ElaProof S-ruiskumassojen ohjeellinen märkämenekki on n. 30%
suurempi kuin edellä esitetyt menekit.
• ElaProof-asennuksessa käytettävät välineet: ElaProof H ja ElaProof Indoor voidaan levittää
pensselillä, lastalla tai lyhytkarvaisella telalla. Ammattikäyttöön tarkoitetut korkeapaineruiskut
soveltuvat ElaProof S ja ElaProof Indoor S ruiskumassojen levitykseen.
• Asennusolosuhteet vaikuttavat ElaProofin kuivumiseen. ElaProofin kuivuminen on veden
haihtumista. Kuivumisaika riippuu ElaProofin kerrospaksuudesta, pohjan imukyvystä ja ympäristön
lämpötilasta, kastepisteestä ja suhteellisesta kosteudesta.

Voiko ElaProof-pinnan maalata?
Kyllä voi! Mikäli ElaProofin valmiit värit eivät sovi käytettäväksi kohteessa, niin pinnoitteen voi
päällemaalata useimmilla vesipohjaisilla, hengittävillä ja elastisilla maaleilla. Olemme testanneet
useiden valmistajien maaleja ja niiden perusteella voimme suositella seuraavia:
Ulkomaalit: Vinha, Tikkurila • Nordica Eco, Teknos • Kirjo Aqua, Teknos • Saku Sokkelimaali, Teknos
Sisämaalit: Helmi, Tikkurila • Unica Akva, Tikkurila • Biora 7, Teknos • Remonttiässä, Tikkurila
ElaProof H ja S värit: musta, harmaa ja punainen • ElaProof Indoor värit: musta, harmaa ja valkoinen
Musta
Harmaa
				
				
Punainen
				
Valkoinen

Suuntaa-antavat ElaProof-värien vastaavuudet RR ja RAL:
Musta: RR33 | RAL 9005 • Harmaa: RR21 | RAL 7040
Punainen: RR29 | RAL 3009 • Valkoinen: RR20 | RAL 9010

2/(3)

www.elaproof.com

FAQ - Usein kysytyt kysymykset
Voinko laatoittaa ElaProofin päälle?
Kyllä voit! ElaProof on elastinen massa, joten laatoituksessa suosittelemme käytettäväksi
EN 12004 standardin mukaisesti C2 (TEF), S2-luokiteltua kiinnityslaastia. Sen ominaisuudet tukevat
ElaProofin elastisia ominaisuuksia.

Millaisia huoltotoimenpiteitä suosittelette ElaProof-pinnoitteelle?
Jotta voidaan varmistaa ElaProof-pinnoitteen teknisten ominaisuuksien tomivuus, niin suosittelemme
tekemään tarkistuksen määräajoin ainakin seuraavissa kohteissa:
• Kattopinnoitteen tarkistus keväällä ja syksyllä. Poista kaikki roskat ja lehdet kattopinnoilta,
läpivienneistä sekä sadevesijärjestelmästä. Mikäli havaitset ulkopuolisen vahingon pinnoituksessa,
niin toimi seuraavasti: poista vahingoittunut ElaProof-pinnoite huolellisesti ja pinnoita alue uudelleen
ElaProof H-käsimassalla, käytä tarvittaessa ElaProof Tukikangasta.
• Sokkelin tarkitus keväällä lumien sulamisen jälkeen. Keväällä sulamisvedet imeytyvät maaperään
talon ympäristössä ja routa on aiheuttanut mahdolliset vauriot. Sokkelin lisäksi kannattaa tarkistaa
salaojien ja sadevesiputkien toimivuus. Noudata samoja käytäntöjä, kuin katon tarikistuksessa.
• Läpiviennit rakenteissa on syytä tarkista kerran vuodessa ja tehdä tarvittavat korjaustoimenpiteet.

Millaisissa kohteissa pitää käyttää tukikangasta?
Suosittelemme ElaProof Tukikankaan käyttöä mm. nurkkien, kulmien ja läpivientien tiivistämisessä ja
vahvistamisessa. Polypropeenivahvisteinen kuitunauha sopii myös hyvin pinnoitettavan alustan reikien
paikkaamiseen sekä erilaisten materiaalien yhteen liittämiseen.

Voiko ElaProofin jättää viimeiseksi pinnaksi?
Kyllä voi! ElaProofin kulutuskestävävyys on testattu CE 13813 standardin mukaisesti. ElaProof-pinta on
kuitenkin hieman nahkea, joten puhtaanapidon kannalta suosittelemme ElaProofin päälle PU-Sealeria.
Se antaa pinnalle lakkamaisen suojan ja helpottaa siivousta eikä vaikuta ElaProofin ominaisuuksiin. PUSealer antaa hyvän suojan ElaProofille esim. puuritilöiden alla.
Mikäli haluat visuaalisesti katseen kestävän pinnan voit käyttää esim. ElaProof Art&Deco hiekkasirotetta
lattialla ja sokkeleissa. Hiekkasirote levitetään kostean ElaProof-pinnan päälle. Sirotteen ansiosta
pinta on kaunis katsella ja lattiapinnoitteena se on myös turvallinen, sillä se lisää pinnan karheutta ja
vähentää liukastumisen mahdollisuutta. Lattiapinnoilla hiekkasirotteen päälle on levitettävä PU-Sealer
puhtaanapidon helpottamiseksi.
Hiekkasirotteen käyttökohteita ovat esim., parvekkeet, portaat, terassit, piharakenteiden lattiat,
roskakatokset, sokkelit, jne.
Lisätietoja ElaProof Art&Deco hiekkasirotteesta sekä PU-Sealeristä saat myyntitiimiltämme soittamalla
020 790 2710 tai lähettämällä sähköpostia: info@buildcare.fi
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