PORPLASTIC INDOOR retopping
Räätälöidyt ratkaisut liikuntalattioiden elvyttämiseen ja kunnostamiseen

PORPLASTIC INDOOR retopping – pinnoite ja lakka
Käyttöalue

Pinnoitepaksuudet < 10 mmm

Valmistelu

- Puhdista vanha pinta kunnolla
- Korjaa mahdolliset vauriot (halkeamat jne.)
- Pinta hiotaan hiomapaperilla (24 tai 36)
- Imuroi pinta teollisella pölynimurilla
- Tarvittaessa pinnalta voi pyyhkiä loput pölyt kostealla liinalla
- Pinnan on oltava täysin kuiva, puhdas ja vapaa pölystä ja muista aineista,
jotka saattavat heikentää tarttuvuutta.
- Uudelleen päällystys tulee tehdä samalla järjestyksessä kuin nykyinen
pinnoite on tehty.

Uudelleen pinnoitus
Levitä pinnoite PORPLASTIC C523/C524/C522 yhdellä levityskerralla. Levitä
pintalakka PORPLASTIC S6000P.

PORPLASTIC INDOOR retopping RF– vahvistusverkon kanssa
Käyttöalue

Pinnoitepaksuudet > 10 mm tai tapauksissa, joissa vaaditaan ohuemman
pinnoitusjärjestelmän muuttamiseksi monikäyttöiseksi järjestelmäksi.
HUOM! Muutoksen jälkeen järjestelmän tekniset tiedot saattavat muuttua.

Valmistelu

- Puhdista vanha pinta kunnolla
- Korjaa mahdolliset vauriot (halkeamat jne.)
- Pinta hiotaan hiomapaperilla (24 tai 36)
- Imuroi pinta teollisella pölynimurilla
- Tarvittaessa pinnalta voi pyyhkiä loput pölyt kostealla liinalla
- Pinnan on oltava täysin kuiva, puhdas ja vapaa pölystä ja muista aineista,
jotka saattavat heikentää tarttuvuutta.
- Uudelleen päällystys tulee tehdä samassa järjestyksessä kuin nykyinen
pinnoite on tehty.

Uudelleen pinnoitus
Upota vahvistusverkko PORPLASTIC C523/C524/C522:een. Asenna
huokostensulku PORPLASTIC C523/C524/C522. Tämän jälkeen levitä vielä
kerros PORPLASTIC C523/C524/C522 yhdellä levityskerralla. Viimeistele
pintalakalla PORPLASTIC S6000P.
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PORPLASTIC INDOOR retopping

EDUT
•

Joustava aika

•

Uusi ulkonäkö poistamatta koko järjestelmää

•

Voidaan käyttää samaa värimaailmaa tai vaihtaa kokonaan uuteen

•

Vanha alusta (päällyste ja matto) voidaan jättää (ellei ole vaurioitunut)

•

Sopiva ratkaisu kullekin järjestelmälle

•

Soveltuu puulle, PVC:lle tai linoleumille

•

Arvon säilyttäminen taloudellisilla investoinneilla

YLEISET ASENNUSSÄÄNNÖT
•

Ennen uudelleen pinnoittamista tulee vanha lakka ja maaliviivat poistaa kokonaan.

•

Suosittelemme tekemään tartuntatestin ennen uudelleen pinnoitusta. Voi olla, että on tarpeen käyttää pohjalla primeria
(PORPLASTIC P274, menekki noin 80–100 g/m 2 ).

•

On tärkeää huomioida, että uudelleen pinnoitus muuttaa alkuperäistä jousto-ominaisuutta (esim. voiman
palaututumista, piste- ja yhdistelmäjoustavuutta). Erityisesti silloin, kun käytetään vahvistettua verkkoa.

•

Pinnoitteen tulee olla täysin kuiva ennen uudelleen pinnoitusta (erityisesti silloin, kun käytetään vesiohenteista
lakkaa). Tekniset tuote-esitteet ja käyttöturvallisuustiedotteet löytyvät kotisivuiltamme www.master-chemicals.fi .
Lisätietoja myös soittamalla tekniseen tukeemme, puh. 0202 730 8600 .
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PORPLASTIC INDOOR retopping

ASENNUS JA MENEKKI – Pinnoite ja lakka
KERROS

TUOTE

MENEKKI
(kg/m²)

PAKSUUS mm

ASENNUS

Viivamaali

PORPLASTIC X8005

10–15 g per
juoksumetri

0,1–0,2

Tela tai harja/pensseli

Elastinen maali/lakka

PORPLASTIC S6000P

0,10–0,13

0,05–0,1

Tela tai lasta

Pinnoite

PORPLASTIC C524 /
PORPLASTIC C423 /
PORPLASTIC C522

noin 2,8

Noin 2

Hammaslasta

Alustan valmistelu

Suosittelemme tartuntatestiä alkuperäiselle pinnalle ennen uudelleenkäsittelyä. Hio ensin pinta (hiomapaperi
24/26), puhdistettava, imuroitava ja tarvittaessa pyyhittävä kostealla liinalla. Pinnan tulee olla täysin puhdas,
kuiva, pölytön ja vapaa kaikista muista tartuntaa heikentävistä aineista.

ASENNUS JA MENEKKI – vahvistusverkon kanssa
KERROS

TUOTE

MENEKKI
(kg/m²)

PAKSUUS mm

ASENNUS

Viivamaali

PORPLASTIC X8005

10–15 g per
juoksumetri

0,1–0,2

Tela tai harja/pensseli

Elastinen maali/lakka

PORPLASTIC S6000P

0,10–0,13

0,05–0,1

Rulla tai lasta

Pinnoite

PORPLASTIC C524 /
PORPLASTIC C423 /
PORPLASTIC C522

noin 2,6

noin 2

Hammaslasta

Huokosten sulku

PORPLASTIC C524 /
PORPLASTIC C423 /
PORPLASTIC C522

0,3–0,4

noin 0,3

Hammaslasta

Vahvistettu verkko

PORPLASTIC C524 /
PORPLASTIC C423 /
PORPLASTIC C522
Vahvistetun verkon
kanssa

0,3–0,4
0,45–0,55

Noin 0,4

lasta

Alustan valmistelu

Suosittelemme tartuntatestiä alkuperäiselle pinnalle ennen uudelleenkäsittelyä. Hio ensin pinta (hiomapaperi
24/26), puhdistettava, imuroitava ja tarvittaessa pyyhittävä kostealla liinalla. Pinnan tulee olla täysin puhdas,
kuiva, pölytön ja vapaa kaikista muista tartuntaa heikentävistä aineista.

Kaikki tekniset tiedot on saatu päätuotteiden testituloksien perusteella. Lopputulos saattaa poiketa annetuista arvoista, riippuen alustasta ja asennuksen olosuhteista tai
mikäli käytetään korvaavia tuotteita.
Huom! Lisätietojen saamiseksi katso tuote-esitteet tai ota yhteyttä tekniseen neuvontaamme. Kaikki tiedot ovat likimääräisiä. Siksi järjestelmäkuvauksen nojalla ei voida
esittää vastuuteen velvoittavia vaatimuksia. Vaikka kaikki PORPLASTIC esitteet on päivitetty säännöllisesti, on käyttäjän vastuulla hankkia uusin julkaisu (kts. www.masterchemicals.fi tai ota suoraan yhteyttä). Julkaisun pvm: Maaliskuu 2021– Tekninen tieto voi muuttua ilman ennakkoilmoitusta.
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