ElaProof BTR-järjestelmä
Terassit • Parvekkeet • Portaat • Kulkuväylät
ElaProof Light
ElaProof Medium
ElaProof Medium RAL
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ElaProof Art&Deco
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ElaProof BTR-järjestelmä tarjoaa monta tapaa
toteuttaa parveke- ja terassiremontit helposti!
A - PU-Sealer
B - Art&Deco hiekkarouhe/hiutale
C - ElaProof H-käsimassa
D - ElaProof tukikangas tarvittaessa
E - ElaProof Primer
F - betoni/puu
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Täydelliset ratkaisut Suomen vaativiin sääolosuhteisiin
Korjaatpa sitten vanhaa tai rakennat uutta, niin ElaProof BTR (Balcony and Terrace Repair) -järjestelmä tarjoaa
täydelliset ratkaisut parvekkeille, terasseille, portaille ja kulkuväylille. Kokonaisedullisen järjestelmän perustana on patentoitu ElaProof-teknologia, joka takaa kohteen vedeneristyksen lisäksi monia etuja. Näitä ovat mm.
erinomainen UV-säteilyn kesto, radonsuojaus sekä kulutusta ja jatkuvaa jalankulkua kestävät pinnat. Lisäksi eri
pintamateriaali- ja värivaihtoehdot tarjoavat kohteisiin asiakkaiden toivomaa valinnanvapautta.
Ulkotiloissa terassien ja parvekkeiden rakenteet altistuvat suurelle rasitukselle. ElaProof BTR-järjestelmän
avulla suojaat rakenteet suurilta lämpötilan vaihteluilta sekä veden ja jään aiheuttamilta rasituksilta. Asumismukavuus on terassi- ja parvekeremontin aikana kohteessa asuvien ihmisten kannalta ensisijaisen tärkeä. Valitsemalla ElaProof BTR-järjestelmän asiakkaasi saavat nauttia ympäristöystävällisen ja hajuttoman tuotteen
lisäksi myös nopeasti ja kustannustehokkaasti toteutuvasta remontista.
EDUT!

ElaProof BTR -järjestelmän etuja mm.:
Ympäristöystävällisen
tuotteen ansiosta
asumismukavuus on taattu
myös remontin aikana.

Markkinoiden paras
halkeaman silloituskyky
- yli 10 mm!

Yksikomponenttinen tuote
ei vaadi sekoitustyötä
ennen levitystä.

Erinomainen UV-säteilyn
kesto

Kestää erinomaisesti
kylmiä ja kuumia
lämpötiloja

ElaProof Art&Deco
tarjoaa monia vaihtoehtoja
toteuttaa esteettinen pinta

PU-Sealerilla käsitellyt
pinnat on helppo pitää
puhtaana.

Erinomainen tartunta
useimmille rakennusmateraaleille

Palonluokitus standardien
EN 13501-1 ja
CEN TS 1187:2012
mukaisesti

Sileä tai strukturoitu
ElaProof-pinta ei ole liukas
märkänäkään.

Vesiohenteinen ja hajuton
kotimainen tuote.

86

Rn

Estää radonkaasun vuodon
yli 98 prosenttisesti.

(222)

Patentoitu ElaProof-teknologia sopii hyvin
puulle, betonille ja on mukava myös asentajille.
Build Care Oy on suojaaviin pinnoitteisiin erikoistunut
suomalainen yritys. REACH-hyväksytyistä raaka-aineista kehitetyt vesipohjaiset tuotteet muodostavat
kuivuessaan elastisen pinnoitteen, joka suojaa kaiken
tyyppisiä rakennusmateriaaleja.
Ympäristöystävälliset, turvalliset ja helppokäyttöiset
ElaProof-tuotteet pidentävät mm. puu- ja betonirakenteisten parvekkeiden, portaiden sekä terassien käyttöikää vuosikymmenillä ja niillä on käyttötarkoituksen
mukaiset palo- ja pinnoiteluokitukset.
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Asentajille ElaProof on turvallinen ja miellyttävä vaihtoehto. Vesipohjainen ja yksikomponenttinen ElaProof
mahdollistaa asiakaskohteen remontoinnin helposti
ja nopeasti. Komponenttien sekoitusvaiheita ei tarvita
ja jäljelle jääneen ElaProofin voi käyttää seuraavassa
kohteessa. Näin säästyy aikaa ja rahaa!

EN 13813

EN 1504-2

UNI EN 13051
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Kohde pinnoitetaan ensin
ElaProofilla ja sen jälkeen
asiakkaan toiveen mukaisella RAL-väreihin sävytetyllä
PU-Sealerilla.
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ElaProof Medium RAL
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ElaProof-pinnoituksen
lisäksi kohteeseen asennetaan asiakkaan valitsema
pintamateriaali esim. puuralli tai laatta. Kohteen voi
myös maalata useimmilla
vesiohenteisilla ja hengittävillä maaleilla.
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ElaProof Light
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Valitse oikea ElaProof BTR-järjestelmä kohteen ja asiakkaan toiveen mukaan
ElaProof Medium

Kohde pinnoitetaan
ElaProofilla ja sen päälle
tehdään PU-Sealer käsittely,
joka lisää kulutuksen kestoa
ja helpottaa pinnan puhtaanapitoa.

ElaProof Art&Deco

ElaProof-pinnoituksen
päälle sirotellaan asiakkaan
valinnan mukaan värillinen
hiekkarouhe tai 3-värinen
Colour Chips -värihiutale ja
lopullinen pinta käsitellään
PU-Sealerilla.
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LIGHT
ELAPROOF LIGHT

Kokonaisedullinen valinta kohteisiin, jossa tarvitaan vedeneristystä tai jonka elinkaarta halutaan pidentää. ElaProof-pinnoitus sopii erinomaisesti myös puurakenteisille parvekkeille vedeneristykseen bitumihuovan sijaan, kun pyritään välttämään
tulitöiden tekoa. Tyypillisesti ElaProof-pinnoituksen jälkeen kohteeseen asennetaan
asiakkaan toiveen mukaisesti esim. puuralli, laatta tai kohde maalataan vesiohenteisilla, hengittävillä ja elastisilla maaleilla. ElaProofin päälle soveltuvia ulkomaaleja ovat mm. Vinha, Nordica Eco ja Kirjo Aqua.
VINKKI!
ElaProof on elastinen massa, joten
laatoituksessa suosittelemme käytettäväksi
EN 12004 standardin mukaisesti C2 (TEF), S2luokiteltua kiinnityslaastia. Sen ominaisuudet
tukevat ElaProofin elastisia ominaisuuksia.
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Poikkileikkaus lattiarakenteesta

Kattoterassi ElaProof käsiteltynä

A - lopullinen pinta
B - ElaProof H-käsimassa
C - ElaProof tukikangas tarvittaessa
D - ElaProof Primer

OSB-levytetyn
CLT-elementtiparvekkeen vedeneristys
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E - betoni / puu

Tämä menetelmä on käytössä kohteissa, joissa on paljon kulkua ja siten tarvetta
kohteen puhtaanapidolle. Näitä kohteita ovat esim. portaat, parvekkeet, terassit,
varastot ja teknisten tilojen lattiat. Kohde pinnoitetaan ensin ElaProofilla, jonka
jälkeen kohteeseen tehdään PU-Sealer/ElaProof TopCoat käsittely. Se lisää kulutuksen kestoa ja helpottaa pinnan puhtaanapitoa.

ELAPROOF MEDIUM
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Poikkileikkaus lattiarakenteesta

Teknisen tilan lattia

Uudiskohteen portaat ennen PU-Sealeria

A - PU-Sealer / ElaProof TopCoat

Tuote

EAN / GTIN

KOODI

B - ElaProof H-käsimassa

11,0 kg
PU-Sealer

Väritön
silkkimatta

6430068690570

81101

3,3 kg
ElaProof TopCoat

Väritön
silkkimatta

6430068690419

8330

C - ElaProof tukikangas tarvittaessa
D - ElaProof Primer
E - betoni / puu

Väri

PU-Sealer on 2-komponenttinen kirkas pintalakka ElaProof-pinnoille. Tuote toimitetaan 2-komponenttipakkauksissa, joissa komponentit A (10 kg) ja B (1 kg) ovat oikeassa sekoitussuhteessa. Tuotteen menekki
sileällä ja hiutaloidulla pinnalla 90-110 g/m2, värihiekan päällä 150-200 g/m2.
Saatavilla myös pienemmässä kuluttajapakkauksessa ELAPROOF TOP COAT, joissa yhteensä 3,3 kg.

ElaProof Medium RAL

E

MEDIUM RAL

TE
IR SYS M •
PA
RE

• WATE
RP
RO

Y AND T
ER
LCON
RA
BA
•
C
F
O

ELAPROOF MEDIUM

Kohde pinnoitetaan ensin ElaProofilla ja sen jälkeen asiakkaan toiveen mukaisella RAL-väriin sävytetyllä PU-Sealerilla / ElaProof TopCoatilla. RAL-värisävyjä on
tällä hetkellä saatavilla yli sata erilaista, joista vakiovalikoimaan olemme ottaneet
kymmenen. Menetelmän etuina mm. moderni asiakkaan brändi-ilmettä tukeva
värillinen pinnoite. PU-Sealerin ansiosta kohde on myös helppo pitää puhtaana.
Menetelmä sopii hyvin tiloihin, joissa kuljetaan päivittäin paljon ja joissa toivotaan
asiakkaan kohtaavan yrityksen tarkoin harkittu brändi-ilme.
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Poikkileikkaus lattiarakenteesta

RAL 7004 - Signal Grey

RAL 3031 - Tomato Red | Erikoisväri

RAL 9001 - Cream

RAL 5024 - Pastel Blue | Erikoisväri

A - PU-Sealer RAL/ElaProof TopCoat RAL
B - ElaProof H-käsimassa
C - ElaProof tukikangas tarvittaessa
D - ElaProof Primer
E - betoni / puu

RAL PU-Sealer
Tuote
9,0 kg
RAL 7001
RAL 7004
RAL 7016
RAL 7021
RAL 7024
RAL 7035
RAL 9001
RAL 9005
RAL 9010
RAL 9011

Väri
Silver Grey
Signal Grey
Anthracite Grey
Black Grey
Graphite Grey
Light Grey
Cream
Jet Black
Pure White
Graphite Black

Värit
EAN / GTIN

KOODI

6430068690587
6430068690594
6430068690600
6430068690617
6430068690624
6430068690631
6430068690648
6430068690655
6430068690662
6430068690679

870011
870041
870161
870211
870241
870351
890011
890051
890101
890111

RAL PU-sealer on pigmentoitu 2-komponenttinen silkkimatta pintalakka
ElaProof-pinnoille. Tuote toimitetaan 2-komponenttipakkauksissa, joissa
komponentit A (8 kg) ja B (1 kg) ovat oikeassa sekoitussuhteessa. Tuotteen
menekki sileällä pinnalla 90-110 g/m2, värihiekan päällä 150-200 g/m2.
Saatavilla myös pienemmissä kuluttajapakkauksissa
ELAPROOF TOP COAT RAL, joissa yhteensä 3,375 kg.

RAL 7001

RAL 7004

RAL 7016

RAL 7001
Silver Grey

RAL 7004
Signal Grey

RAL 7016
Anthracite Grey

RAL 7021

RAL 7024

RAL 7035

RAL 7021
Black Grey

RAL 7024
Graphite Grey

RAL 7035
Light Grey

RAL 9001

RAL 9005

RAL 9010

RAL 9001
Cream

RAL 9005
Jet Black

RAL 9010
Pure White

HUOM! Vieressä esitetyt RAL-värimallit ovat niin lähellä oikeaa, kuin se
painoteknisesti on mahdollista. Muut RAL-värit tilauksesta.

RAL 9011
RAL 9011
Graphite Black
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A - PU-Sealer
B - Art&Deco hiekkarouhe/hiutale
C - ElaProof H-käsimassa
D - ElaProof tukikangas tarvittaessa
E - ElaProof Primer
F - betoni/puu

Asennuksen yhteydessä ElaProof-pinnoituksen päälle sirotellaan värillinen hiekkasirote tai 3-värinen Colour Chips. Lopullinen pinta käsitellään PU-Sealerillä
/ ElaProof TopCoatilla. Menetelmän etuina mm. moderni ulkonäkö sekä karhea
pinta, joka vähentää liukastumisen vaaraa ja on helppo pitää puhtaana.
ElaProof Indoor on M1-hyväksytty tuote, joten se sopii erinomaisesti käytettäväksi
lasitetuilla parvekkeilla, sillä ne luokitellaan usein sisätiloiksi ja vaativat sisäkäyttöön sopivan pinnoitteen.

A
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Poikkileikkaus lattiarakenteesta

Ulkoterassi ennen Art&Deco käsittelyä

Ulkoterassi Art&Deco käsiteltynä

VINKKI!

A - PU-Sealer / ElaProof TopCoat

Lasitetuille parvekkeille ja
terasseille suosittelemme
ElaProof Indooria, joka on
M1-hyväksytty tuote.

B - Art&Deco hiekkarouhe/hiutale
C - ElaProof H-käsimassa
D - ElaProof tukikangas tarvittaessa
E - ElaProof Primer
F - betoni / puu

Portaat Art&Deco käsiteltynä

Pakkaus- ja raekoot
Tuote

Väri

Raekoko

Riittoisuus

EAN / GTIN

KOODI

PU-värihiekka
25 kg

Musta • 908
Tumman harmaa • 252
Vaalean harmaa • 003
Valkoinen • 008

0,7-1,2 mm
0,7-1,2 mm
0,7-1,2 mm
0,7-1,2 mm

n. 8 m2
n. 8 m2
n. 8 m2
n. 8 m2

6430068690525
6430068690532
6430068690549
6430068690556

89081
82521
80031
80081

Colour Chips PVA
20 kg

3-värinen hiutale:
musta/harmaa/valkoinen

0,2-0,5 mm

n. 280-400 m2

6430068690563

80001

Colour Chips PVA
1 kg irtotavara

3-värinen hiutale:
musta/harmaa/valkoinen

0,2-0,5 mm

n. 15-22 m2

6430068690730

80001KG

PU-Sealer
11,0 kg

Väritön, Silkkimatta

6430068690570

81101

ElaProof TopCoat
3,3 kg

Väritön, Silkkimatta

64300686904190

8330

PU-Sealer / ElaProof TopCoat
menekki
• sileällä pinnalla 90-110 g/m2
• värihiekalla 150-200 g/m2

Musta • 908

Tumman harmaa • 252

Vaalean harmaa • 003

Valkoinen • 008

Betonilattia ennen käsittelyä

Betonilattia Colour Chips käsittelyn jälkeen

3-värihiutale

			Art&Deco asennusohje
Pohjatyöt ovat kaiken A ja O

Tee pintakäsittely ensin ElaProofilla

1.

1.1.
1.2.
1.3.

1.4.

Puhdista käsiteltävät pinnat huolellisesti liasta, hiekasta 		
ja pölystä.
Poista kaikki mahdolliset vanhat maali-, pinnoite- ja 		
ruostekerrokset.
Pintojen puhdistukseen voit käyttää käsiteltävän pintamateriaalin huomioiden painepesuria, harjaa tai muuta mekaanista
puhdistamista.
Pohjusta huokoiset uudet tai vanhat pinnat (mm. betoni, rapatut
pinnat, kipsi ja puu) tarvittaessa ElaProof Primerilla. Käsittely
parantaa ElaProofin tartuntaa alustaan tukkien alustan 		
huokosia.

Värihiekan / -hiutaleen levitys
3.

3.1. Aloita työ levittämällä ElaProof-pinnoitetta käsiteltävälle pinnalle. Mikäli kyseessä on iso pinta, niin aloita
n. 4-5 m2 alueella.
Suosittelemme työskentelyä pareittain, jolloin toinen 		
levittää ElaProofia lastalla ja toinen heittää hiekkaa tai 		
hiutaletta tasaisesti ElaProof-pinnoitteen päälle.
3.2. Värihiekan ja hiutaleiden levittäminen onnistuu helpoiten
heittämällä käsin tai pienellä hiekkalapiolla.
Portaiden kohdalla voi myös levittää hiekan kasasta
penselillä, jolloin hiekka levitetään varovaisesti koske
matta ElaProof-pintaan.
3.3. Anna ElaProof-pinnoitteen kuivua rauhassa yön yli.
Kerää ylimääräinen hiekka/hiutale talteen ja käsittele 		
pinnat PU-Sealerilla kohdan 4. mukaisesti.

2.

2.1.

2.2.

Aloita käsittelemällä kaikki pinnat ensin ElaProofilla. Levitä 		
ElaProofia tasaisesti kaikkialle. Tarkemman työohjeen ElaProofin
levittämiseen löydät tämän esitteen sivulta 8.
Anna ElaProof pinnoitteen kuivua rauhassa!
Muista, että ElaProofin kuivuminen on veden haihtumista. Kuivu
misaika riippuu kerrospaksuudesta, pohjan imukyvystä ja ympä
ristön lämpötilasta, kastepisteestä ja suhteellisesta kosteudesta.

PU-Sealer ja ElaProof TopCoat
lisäävät kulutuskestoa!
4.

4.1. Suosittelemme PU-Sealerin tai ElaProof TopCoatin
käyttöä vaakapinnoilla, jotka ovat kulutukselle alttiina, 		
esim. portaat ja lattiat.
Tuotteet lisäävät kulutuksen kestoa ja helpottavat
kohteen puhtaanapitoa merkittävästi.
4.2. Suorita tuotteen levitys, kun viimeinen ElaProof-pinta on
kuivunut vähintään yhden vuorokauden ajan.
4.3. Tuote levitetään värihiekan / -hiutaleiden päälle
telaamalla lyhytkarvaisella nukkaamattomalla telalla.
4.4. Porrasaskelmissa kannattaa käsitellä myös pystypinnat,
jolloin kohteen puhtaanapito on helppoa.

Kaikki tässä esitteessä esitetyt tiedot perustuvat nykytietämykseemme ja kokemukseemme. Ne eivät poista tuotteen käyttäjän vastuuta tehdä omia testejä ja kokeita, jotta
kaikki tekijät ja olosuhteet, jotka voivat vaikuttaa tuotteiden asennukseen ja käyttöön, tulisi huomioitua. Mitään takeita liittyen ominaisuuksiin tai tuotteen soveltuvuuteen
tiettyihin tarkoituksiin ei voida antaa tämän tiedon perusteella. Kaikki kuvaukset, piirrokset, valokuvat, tiedot, suhteet, annoskoot, painot ym. ovat ohjeellisia. Emme ole
vastuussa, mikäli tuotetta käytetään vastoin tässä tuote-esitteessä esitettyjä ohjeita. Tuotteen käyttäjän vastuulla on testata tuotteen sopivuus käyttökohteeseen. Vastaamme
vain tuotteen laadusta ja takaamme, että se läpäisee kriittisen laaduntarkastuksemme. Kaikkia ElaProof-esitteitä päivitetään säännöllisesti, on kuitenkin käyttäjän vastuulla
hankkia viimeisin voimassaoleva esite. Pidätämme oikeuden muutoksiin. © Build Care Oy

7

www.elaproof.com

www.elaproof.com

			H-käsimassan käyttöohje
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.

• ElaProof H-pinnoitemassan 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

TYÖKALUJEN PUHDISTUS JA JÄTTEENKÄSITTELY

• 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.

• 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.

LEVITYS
• ElaProofin käyttölämpötila on yli +10 °C.
• ElaProof H-käsimassan 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 H voidaan levittää yhtenä tai useampana kerroksena.
Mahdollista levittää myös kostealle alustalle.

HUOMIOITAVAA
• Säilytä ElaProof H-käsimassa +10 °C ... +40 °C lämpötilassa.
Tuote ei saa jäätyä. Säilytettävä auringonvalolta suojattuna.
• ElaProof H säilyy avaamattomana vähintään 12 kk oikein varastoituna. Sulje avattu purkki huolellisesti säilyvyyden parantamiseksi.
• ElaProof H: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.

ElaProofin levitys onnistuu
helposti käsityökaluilla!

EN 1504-2

EN 13813

Pidätämme oikeuden muutoksiin. © Build Care Oy

Kaikki tässä esitteessä esitetyt tiedot perustuvat nykytietämykseemme ja kokemukseemme. Ne eivät poista tuotteen käyttäjän vastuuta tehdä omia testejä ja kokeita, jotta kaikki tekijät ja olosuhteet, jotka
voivat vaikuttaa tuotteiden asennukseen ja käyttöön, tulisi huomioitua. Mitään takeita liittyen ominaisuuksiin tai tuotteen soveltuvuuteen tiettyihin tarkoituksiin ei voida antaa tämän tiedon perusteella.
Kaikki kuvaukset, piirrokset, valokuvat, tiedot, suhteet, annoskoot, painot ym. ovat ohjeellisia. Emme ole vastuussa, mikäli tuotetta käytetään vastoin tässä tuote-esitteessä esitettyjä ohjeita. Tuotteen
käyttäjän vastuulla on testata tuotteen sopivuus käyttökohteeseen. Vastaamme vain tuotteen laadusta ja takaamme, että se läpäisee kriittisen laaduntarkastuksemme. Kaikkia ElaProof-esitteitä päivitetään säännöllisesti, on kuitenkin käyttäjän vastuulla hankkia viimeisin voimassaoleva esite.

			H-käsimassa
Tuote

Väri

EAN / GTIN

ElaProof H

musta

1l

harmaa

KOODI

6430068690006

1010

6430068690143

1010G

6430068690150

1010R

6430068690013

1050

6430068690181

1050G

punainen

6430068690198

1050R

ElaProof H

musta

6430068690020

1150

15 l

harmaa

6430068690204

1150G

6430068690211

1150R

punainen
ElaProof H

musta

5l

harmaa

*)

*)

punainen

*)

Tilaustuote minimi tilauserä:
teholava (1 l = 168 kpl • 3 l = 56 kpl • 15 l = 15 kpl).
Toimitusaika n. 2 viikkoa tai sopimuksen mukaan.

*)

HUOM! Tällä sivulla esitetyt värimallit ovat niin lähellä oikeaa,
kuin se painoteknisesti on mahdollista.

			S-ruiskumassa
Tuote

Väri

EAN / GTIN

KOODI

ElaProof S

musta

6430068690068

2160

160 l

harmaa

6430068690266

2160G

punainen

6430068690273

2160R

RR11

6430068690709

2160RR11

RR32

6430068690693

2160RR32

ElaProof S-ruiskumassa ammattilaisille,
toimitusaika n. 2 viikkoa tai sopimuksen mukaan.

			
Tuote

Väri

ElaProof

RR32

te!
Tilaustuo
aika
Toimitus
si
noin kak
viikkoa.

RR11

sisälle ja lasitetulle parvekkeelle
EAN / GTIN

KOODI

harmaa

6430068690235

3050G

Indoor 5 l

valkoinen

6430068690310

3050W

ElaProof

harmaa

6430068690242

3150G

Indoor 15 l

valkoinen

6430068690327

3150W

ElaProof

musta*)

6430068690280

4160

Indoor S 160 l

harmaa*)

6430068690297

4160G

ruiskumassa

valkoinen

6430068690303

4160W

*)

Tilaustuote minimi tilauserä: 160 l = 1 tynnyri.
Toimitusaika n. 2 viikkoa tai sopimuksen mukaan.

*)

Pidätämme oikeuden muutoksiin. © Build Care Oy

ElaProof
Indoor S
160 l on
te!
tilaustuo
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PRIMER – huokoisille pinnoille 		

ElaProof PRIMER on ympäristöystävällinen,
vesiohenteinen pohjustusaine pinnoitteen tartunnan
parantamiseen huokoisilla materiaaleilla ennen
ElaProof-pinnoitusta.
KÄYTTÖKOHTEET
Huokoiset materiaalit kuten uudet tai vanhat betonipinnat, mineriitti, rapatut pinnat ja kipsi. Käsittely parantaa ElaProofin tartuntaa alustaan ja tukkii
alustan huokosia. Pintaan nousevat ilmakuplat ovat
usein merkki liian vähäisestä pohjustuksesta. Sopii
sisä- ja ulkokäyttöön.
ALUSTA
Ennen ElaProof Primerin levitystä alustasta
poistetaan lika, rasva, pöly ja muu irtoava aines sekä
alusta puhdistetaan vanhoista maali- ja pintakerroksista.
Uuden betonilattiapinnan on oltava ennen pinnoitusta
vähintään 4 viikkoa vanha, tarpeeksi luja ja kovettunut
siten, että betonivalun kosteus on sitoutunut ja pinta
kuivunut riittävästi.
Betonipinnoilta on tärkeää poistaa myös sementtiliima esimerkiksi hiomalla, jotta pohjustusaine tunkeutuisi hyvin betonin huokosiin.
Jos puhdistetaan huokoista mineriittialustaa, silloin
on noudatettava asbestipurkua koskevia vaatimuksia
ja lainsäädäntöä.
ElaProof-pinnoituksen voi tehdä pohjustuksen jälkeen
uudelle betonivalulle, kun betonin suhteellinen kosteus valun pinnalta mitattuna on enintään 90 % RH.
Tuoreelle betonivalulle suositellaan ElaProof-koepinnoitusta primeroinnin jälkeen.
TYÖOHJE
Ennen levitystä alustasta poistetaan lika, rasva, pöly ja
muu irtoava aines sekä alusta puhdistetaan vanhoista
maali- ja pintakerroksista.
Käyttölämpötila: (ilma ja pinta) yli +5 astetta. Pohjustusaine levitetään ohueksi tasaiseksi kerrokseksi
siten, että kaikki aine imeytyy pintaan eikä siihen
synny lammikoita. Vain yksi käsittelykerta riittää, jos
kyseessä ei ole erittäin kuiva ja imevä alusta.
Tuote

Koko

ElaProof
Primer

Työvälineet: tela, pensseli, harja tai ruisku.
Työvälineet puhdistetaan vedellä.
Säilyvyys: 12 kk valmistuksesta, kts. purkki. Tuote on
suojattava pakkaselta ja suoralta auringonpaisteelta.
Kuivumisaika: 1-4 h olosuhteista ja alustasta
riippuen.
MENEKKI
Riippuu alustan karheudesta ja huokoisuudesta,
tyypillisesti 0,1 – 0,5 l / m2 (vedellä ohennettua
pohjustusainetta).
Sekoitussuhde: 1 osa ElaProof Primer ja 2 osaa vettä
(1:2). Tee seos riittävän suureen, puhtaaseen astiaan.
Mittaa ensin vesi ja lisää sitten ElaProof Primer.
Sekoita kevyesti hämmentämällä.
Alusta			Sekoitussuhde

Menekki l/m2

Aaltomineriitti		

1:2		

0,1 - 0,2

Tiili ja Betoni		

1:2		

0,1 - 0,15

Kevytsoraharkko		

1:2		

0,1 - 0,2

Voimakkaasti imevät

1:2		

jopa 0,5

alustat esim. Siporex
Menekki riippuu alustan koostumuksesta, kunnosta ja
huokoisuudesta sekä levitystavasta.

EAN / GTIN

KOODI

HUOM! Sekoita tuote aina ennen käyttöä. Vedellä ohennettu seos

3l

6430068690129

7103

on käytettävä viikon kuluessa. Seos on maitomaista nestettä, joka

10 l

6430068690136

7110

kuivuu läpinäkyväksi ja jättää hengittävän pinnan.

		

Tukikangas

ElaProof TUKIKANGAS on polypropeeni-vahvisteinen
kuitunauha nurkkien, kulmien, läpivientien
tiivistämiseen ja vahvistamiseen sekä pinnoitettavan
alustan reikien paikkaamiseen.

Tuote

Leveys

EAN / GTIN

KOODI

ElaProof

100 mm

6430068690044

7001

tukikangas

200 mm

6430068690051

7002

TUKIKANKAAN KÄYTTÄMINEN TIIVISTYKSESSÄ

Puhdistetulle, tasaiselle alustalle levitetään lastalla tai
pensselillä reilusti ElaProof tiivistysmassaa niin, että
massa tarttuu kauttaaltaan alustaan. Rakenteissa, joissa
liikkeet ovat mahdollisia, märkään massaan painetaan
ElaProof Tukikangas esimerkiksi lastalla niin, että tukikankaan ja alustan väliin ei jää ilmaa. Tukikankaan päälle
levitetään toinen kerros ElaProofia niin, että Tukikangas
pysyy paikallaan ja peittyy kauttaaltaan. Toinen kerros
ElaProofia on helpointa levittää ensimmäisen kerroksen
kuivuttua. Tukikankaan jatkoskohdat limitetään vähintään
30 mm ja Tukikangas liimataan ElaProof massalla alle
jäävään tukikankaaseen. Erityistä tarkkuutta on kiinnitettävä kulma- ja nurkkakohtien sekä läpivientien tiiveyteen.

ULKOSEINÄ-LATTIALIITTYMÄN TIIVISTYS
PERIAATEPIIRUSTUS 1:2

Katso DET A

Tiivistys:
ElaProof-sively kahteen kertaan
ElaProof Tukikangasta käyttäen
Tarvittaessa pohjuste ElaProof Primer, kuten pölyisillä
ja vaikeasti puhdistettavilla alustoilla.

1. LIITTYMÄT

Liittymien tiivistysperiaatteet on esitetty piirustuksessa
ElaProof tiivistysdetaljit.

Tiivistys limitetään tiivistettäville pinnoille
- betonipinnoilla vähintään 30 mm
- puupinnoilla vähintään 15 mm

Betonipinnoista puhdistetaan hiomalla pois tartuntaa heikentävät
ainekset, kuten lika, pöly ja alustasta irtoilevat ainekset. Hiottu
pinta imuroidaan huolellisesti ennen tiivistyksen suorittamista.
Lattia- ja seinäliittymän raon täyttö (2-5 mm asti) elastisella massalla
(ei akryyli). ElaProof sitoutuu 10 mm paksuuteen asti. Suuremmat raot
polyuretaanivaahdolla. Käytetään tarvittaessa pohjanauhaa.
DET A, 1:1

3. Toinen kerros ElaProof
tiivistymassaa.
2. ElaProof Tukikangasta käytetään
rakenteissa, joissa on mahdollisia
liikkeitä.
1. Ensimmäinen kerros ElaProof
tiivistysmassaa.

Kaikki tässä esitteessä esitetyt tiedot perustuvat nykytietämykseemme ja kokemukseemme.
Ne eivät poista tuotteen käyttäjän vastuuta tehdä omia testejä ja kokeita, jotta kaikki tekijät ja
olosuhteet, jotka voivat vaikuttaa tuotteiden asennukseen ja käyttöön, tulisi huomioitua. Mitään
takeita liittyen ominaisuuksiin tai tuotteen soveltuvuuteen tiettyihin tarkoituksiin ei voida antaa
tämän tiedon perusteella. Kaikki kuvaukset, piirrokset, valokuvat, tiedot, suhteet, annoskoot, painot ym. ovat ohjeellisia. Emme ole vastuussa, mikäli tuotetta käytetään vastoin tässä
tuote-esitteessä esitettyjä ohjeita. Tuotteen käyttäjän vastuulla on testata tuotteen sopivuus
käyttökohteeseen. Vastaamme vain tuotteen laadusta ja takaamme, että se läpäisee kriittisen
laaduntarkastuksemme. Kaikkia ElaProof-esitteitä päivitetään säännöllisesti, on kuitenkin
käyttäjän vastuulla hankkia viimeisin voimassaoleva esite.

Tiivistyksen reunat rajataan teipillä, joka poistetaan
ennen kuin tuote on kuivunut.

www.elaproof.com
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Liittymissä, joissa on mahdollisia liikkeitä, käytetään
ElaProof Tukikangasta. Rakenteissa, joissa ei tapahdu liikettä, kuten vanhoissa rakenteissa, joissa kuivumiskutistumat ja
painumat ovat jo tapahtuneet, voidaan asennus tehdä ilman
tukikangasta.

Sinua palvelevat
ElaProof-asiantuntijat!

• Rovaniemi

Länsi- ja Pohjois-Suomi

Itä-Suomi
Antti Matilainen

Mika Haggrén

Aluemyyntipäällikkö

• Oulu

Puh. 020 790 2717
Mika.Haggren@buildcare.fi

Puh. 020 790 2772
• Kajaani

• Vaasa

• Kuopio
• Joensuu

• Jyväskylä

• Mikkeli

• Pori

• Tampere

Arja Enberg
Aluemyyntipäällikkö
Puh. 020 790 2719

• Lahti

• Hämeenlinna
• Turku

• Lappeenranta

• Helsinki

Tekninen tuki & asiakaspalvelu
Puh. 020 790 2710

Arja.Enberg@buildcare.fi

info@buildcare.fi
ElaProofia valmistaa, myy ja markkinoi:

Build Care Oy
Kelatie 6, 01450 Vantaa
Puh.: +358 20 790 2710
E-mail: info@buildcare.fi

elaproof.com

Etelä-Suomi

Antti.Matilainen@buildcare.fi
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