
Luja, sileäpintainen   julkisivupinnoite

betoni- ja kiviainesrakenteille

YLEISTÄ
Betocoat on yksikomponenttinen ja käyttövalmis, 100 %
akryyliin perustuva pinnoite. Se muodostaa kuivuttuaan
lujan julkisivupinnoitteen.. Valmis pinta on himmeä ja sileä.
Tuote voidaan sävyttää eri väreihin.

KÄYTTÖALUE
Säänkestävänä pinnoitteena Betocoat soveltuu betonin

 tai laastien  pinnoittamiseen. Betocoat on pesunkestävä
ja poikkeuksellisen vahva viimeistelypinnoite. Se soveltuu
sekä sisä- että ulkokäyttöön.

EDUT
Kestävä

- kestää pakkasta, suolaa ja UV-säteilyä
- kestää emäksisyyttä
- vesihöyryn läpäisevä, sallii rakenteen hengittää

Helppo käyttää
- hyvä tarttuvuus alustaan
- pinta on helppo pitää puhtaana
- työvälineet ja roiskeet on helppo pestä puhtaalla
  vedellä

Ympäristöystävällinen
- tuoksuton
- ei sisällä liuottimia

VÄRI, PAKKAUS
Väri

Betocoat valkoinen voidaan sävyttää eri väreihin.

Pakkaus
Betocoat, 10 litran muoviastia

MENEKKI
Riittävän lujuuden ja peittokyvyn takaamiseksi täytyy kui-
vakalvon paksuuden olla vähintään 120 mikronia. Tämä
saavutetaan normaalisti kahdella käsittelyllä. Menekki on
riippuvainen pinnan karkeudesta ja huokoisuudesta. Si-
leällä ja tiiviillä pinnalla menekki on 0,3 l/m2. Karkealla ja
huokoisella pinnalla menekki voi olla jopa 0,6 l/m2.

TEKNISET TIEDOT
m/l 3,0:ikkeneM 2

Kuiva-ainepitoisuus (painon mukaan): 63 %
Kuiva-ainepitoisuus (tilavuuden mukaan): 40 %

ilyyrka sadhup:ireemyloP

% 9,01:etsaotliiK

H2O-läpäisevyys (DIN 53122): 800 - 1000 (μH2O)

CO2-läpäisevyys: 1 000 000 - 1 200 000 (μCO2)

Suolarasitustesti
(ASTM B117): ei vaurioita (250 tuntia)

Kiihdytetty säätesti
(ASTM G26): ei muutoksia (5 500 tuntia)

Kaikki testit on suoritettu valvotuissa olosuhteissa +21 °C.

VARASTOINTI
Betocoat tulee säilyttää suojattuna yli +5 °C lämpötilassa.
Varastoi enintään 4 astiaa päällekkäin. Suojaa jäätymiseltä
ja kosteudelta. Varastoinnissa on huolehdittava, ettei vii-
meistä käyttöpäivää ylitetä. Säilyvyys 12 kk.

ALUSTA
Alustan tulee olla huolellisesti puhdistettu. Poista öljy, ras-
va, kiteytymät, sementtiliima ja kaikki muu vieras materi-
aali, joka saattaa heikentää tartuntaa alustaan.

Betocoat voidaan levittää mineraalisten pinnoitteiden
päälle edellyttäen, että ne ovat hyvin kiinni alustassaan.
Jos asiassa on epäselvyyttä, on syytä testata alustan kunto.
Orgaaninen kasvusto tulee poistaa raaputtamalla, harjaa-
malla tai korkeapainepesulla, ja se tulee pestä kasvustoa
torjuvalla pesunesteellä. Vaikka pinta vaikuttaisi silmä-
määräisesti puhtaalta, tulee se pestä, mikäli epäillään kas-
vuston mahdollisuutta. Jos kasvustoa esiintyy epätavalli-
sen runsaasti, tulee pesu suorittaa useaan kertaan. Hiushal-
keamia suuremmat vauriot avataan ja paikataan Betorep
KL:llä.

Viimeistelemätön tai hiekkapuhallettu betonipinta, jossa
on koloja ja/tai pieniä rosoja, kannattaa ylitasata Betorep
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FC -tuotteella alustan tasaamiseksi. Käsittely varmistaa ta-
saisen suojakalvon betonirakenteen päälle. Anna korjaus-
ten kuivua 3 vuorokautta.

LEVITYS
Esikäsitellyn alustan on annettava kuivua ennen pinnoitus-
ta. Sekoita Betocoat huolellisesti ennen käyttöä varmis-
taaksesi aineen tasaisuus. Älä lisää vettä. Levitä ruiskulla,
siveltimellä tai telalla. Tarkkaile menekkiä mittaamalla ne-
liömäärä/litra työn edistyessä. Erityisesti on kiinnitettävä
huomiota telaukseen, jolla on taipumuksena jäädä liian
ohueksi. Liian ohut kalvo huonontaa tuotteen ominaisuuk-
sia.

Viimeistele Betocoat yhdensuuntaisin vedoin. Suurten
alueiden levitys on suoritettava yhdellä kertaa, koska sau-
mat näkyvät. Anna jokaisen käsittelyn kuivua riittävästi
ennen seuraavan levitystä. Kaksi käsittelyä riittää, mikäli
alusta on sileä ja siinä ei ole huokosia.

KOVETTUMINEN
Kuivumisaika on riippuvainen tuulesta, ilmankosteudesta
ja lämpötilasta. Pinnoitusten välinen aika on 4 - 8 tuntia
ympäröivistä olosuhteista riippuen. Älä levitä seuraavaa
kerrosta ennen kuin edellinen on täysin kuivunut.

TÄRKEITÄ VINKKEJÄ
Uuden betonin tai rappauksen on annettava kuivua
vähintään 28 vrk ennen pinnoitusta Betocoatilla.

Ei sovi vedenalaisiin pinnoituksiin.

Ei sovi lattioiden pinnoitukseen.

Älä levitä Betocoatia, jos lämpötila on alle +5 °C tai
sen odotetaan laskevan alle +5 °C seuraavan 24 tunnin
kuluessa pinnoituksesta.

Kovettumattoman maalin päälle ei saa tiivistyä kos-
teutta.

Huomaa

Jos aiotaan pinnoittaa savitiilimuurauksia, on muurauksen
annettava kuivua vähintään vuoden, jotta vältyttäisiin kal-
kin kiteytymisen aiheuttamilta ongelmilta pinnoituksen
jälkeen.

PUHDISTUS JA ROISKEET
Pese työkalut ja roiskeet välittömästi vedellä. Kuivunut
pinnoite voidaan poistaa ksyleenillä.

KÄYTTÖTURVALLISUUS
Betocoat on vesiohenteinen akryylimaali ja se ei ole myr-
kyllistä. Aineen nauttiminen on kiellettyä. Varottava ai-
neen joutumista iholle ja silmiin. Mikäli ainetta joutuu
iholle tai silmiin, on se huuhdeltava välittömästi. Mikäli
esiintyy ärsytysreaktioita, on mentävä lääkäriin.

Huomautus

Vaikka oheiset ohjeet on laadittu noudattaen suurinta mah-
dollista huolellisuutta, kaikki suositukset ja ehdotukset
tuotteen käytöstä on tehty ilman takuusitoumusta, koska
käyttöolosuhteet ovat ulkopuolella yrityksemme valvon-
nan. On käyttäjän omalla vastuulla selvittää, että tuote so-
pii kohteeseen, johon sitä aiotaan käyttää ja että käyttöolo-
suhteet ovat kelvolliset.

Tämä esite (7.1.2014) korvaa tästä tuotteesta aiemmin
annetun informaation.


