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HERMAPUR 1108
Yksikomponenttinen, elastinen ja UV-säteilyn kestävä terassi- ja parvekelattiapinnoite.

YLEISTÄ

MENEKKI

Hermapur 1108 on käyttövalmis, värjätty yksikomponenttinen polyuretaanipinnoite. Valmis pinta on
sellaisenaan siisti ja helppohoitoinen. Pinnan ulkonäköä
voidaan muunnella käyttämällä kosteudenkestäviä
värihiutaleita.

Materiaalin menekki riippuu alustan karheudesta ja lämpötilasta. Arvioitu menekki on n. 600 g/m2/kerros. Suositus;
kaksi kerrosta. Arvot vastaavat sileää alustaa ja lämpötilaa
+5 - +25 °C. Karkeampi alusta ja matalampi lämpötila nostavat menekkiä ja pidentävät kuivumisaikaa. Enimmäispaksuutta (1 mm) ei saa ylittää.

KÄYTTÖALUE
Hermapur 1108 -pinnoitetta käytetään suojaamaan ja
vesieristämään betonilattioita, parvekkeita ja kävelytasoja. Tuotetta voidaan käyttää betonin tai sementtipohjaisen tasoitteen päällä.

TEKNISET TIEDOT
Menekki

n. 600 g / m2 /
kerros, suositus
2 kerrosta

Shorekovuus

94

Ulkonäkö
• siisti, helposti puhtaana pidettävä pinta
-hiutaleilla voidaan muunnella ulkonäköä

Työstettävyysaika (+20 °C):

60 min

Pölykuiva:

2h

Kestävä
• sään- ja UV-säteilynkestävä
• elastinen, silloittava

Kovettumisaika:

24 h

Täysi kemiallinen sitoutuminen:

7 vrk

Murtovenymä

Yli 200 %

Vesihöyryn läpäisy:

6000 (µH2O)

Tartuntalujuus (DIN 53504)

2 N / mm2

EDUT

Edullinen
• hyvä peittokyky
• helppo ja nopea levittää

VÄRI, PAKKAUS

Kaikki testit on suoritettu valvotuissa olosuhteissa +23 °C.

Väri
Vakioväri on betoninharmaa (RAL 7032). Muut värit
saatavina vähintään 300 kg:n erissä. Tarkista värien
saatavuus ja toimitusaika maahantuojalta.)
Hiutaleet
Valmiin pinnan ulkonäköä voidaan muunnella käyttämällä värihiutaleita.
Pakkaus 12,5 kg peltiastia
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VARASTOINTI
Materiaali tulee säilyttää avaamattomana, suojattuna
kosteudelta ja pakkaselta. Hermapur 1108 säilyy vähintään 6 kk:n suljetussa alkuperäisessä astiassa.

ALUSTA
Alustan tulee olla luja ja puhdas. Epäpuhtaudet, kuten
öljy, rasva, pöly tai irtoaines poistetaan. Alustan kosteuden tulee olla alle Rh 93%. Suosittelemme alustan
vetolujuudeksi vähintään 1,5 N/mm2, jotta saavutettaisiin paras mahdollinen käyttöikä. Järjestelmän laatua
rajoittaa vain alustan huono kunto.

POHJUSTUS
Alusta tulee pohjustaa Monepox 1000D -pohjustimella.
Katso erillinen tekninen tiedote.

LEVITYS
Hermapur 1108 on valmis käytettäväksi. Sekoita tuote
(älä ohenna) varmistaaksesi tasaisen materiaalin.
Käytettäessä Hermapur 1108:a tulee ilman lämpötilan olla vähintään +5 °C ja enintään +25 °C. Suhteellisen
kosteuden tulee olla alle 85 % ja pinnoitettavan alueen
lämpötilan +10 ja +25 °C välissä. Materiaalin lämpötilan
on oltava vähintään +15 °C, lisäsekoitus nostaa materiaalin lämpötilaa.
Älä työskentele suorassa auringonpaisteessa.
Levitä Hermapur 1108:a n. 600 g/m2 siveltimellä, lyhytkarvaisella telalla tai lastalla Monepox 1000D pohjustimen päälle 8–24 tunnin kuluessa pohjustuksesta. Toinen
kerros levitetään n. 8–24 tunnin kuluessa ensimmäisen
levittämisestä. Levitä värihiutaleet välittömästi vielä
tuoreen toisen kerroksen päälle. Poista ylimääräiset
hiutaleet, kun pinnoitekerros on kuivunut.

PUHDISTUS JA ROISKEET
Työkalut ja tarvikkeet tulee puhdistaa työskentelyalueen
ulkopuolella. Puhdistuksessa voidaan käyttää ksyleeniä.
Ylimääräinen materiaali voidaan imeyttää sahanpuruun
tai muuhun imukykyiseen aineeseen. Käytä liuottimen
kanssa oikeita käsittelytapoja ja huolehdi, ettei valmiille
pinnalle lennä roiskeita.
Kuivunut pinta voidaan puhdistaa useimmilla hankaamattomilla kotikäytössä olevilla puhdistusaineilla. Kysy
tarvittaessa lisätietoja tuotteen maahantuojalta.

KÄYTTÖTURVALLISUUS
Hermapur 1108 sisältää pienen määrän reaktiivisia
liuottimia sekä isosyanaattia. Huolehdi riittävästä
ilmanvaihdosta. Käytä suojavaatetusta ja -hansikkaita
sekä silmien suojaimia. Tarkemmat käyttöturvatiedot
löytyvät tuotteen käyttöturvallisuustiedotteesta. On
hyvä käyttää suojakäsineitä ja silmäsuojaimia sekoitettaessa. Posta roiskeet välittömästi iholta pesemällä
vedellä ja saippualla.
Suojavoiteen käyttö on suositeltavaa. Huuhtele silmäroiskeita runsaalla puhtaalla vedellä n. 15 minuutin ajan.
Mikäli ainetta on nautittu, on juotava maitoa ja mentävä
lääkäriin. Noudata hyvää työhygieniaa.
Huomautus
Vaikka oheiset ohjeet on laadittu noudattaen suurinta
mahdollista huolellisuutta, kaikki suositukset ja ehdotukset tuotteen käytöstä on tehty ilman takuusitoumusta, koska käyttöolosuhteet ovat ulkopuolella yrityksemme valvonnan. On käyttäjän omalla vastuulla selvittää,
että tuote sopii kohteeseen, johon sitä aiotaan käyttää
ja että käyttöolosuhteet ovat kelvolliset.
Tämä esite (1.9.2015) korvaa tuotteesta aiemmin annetun
informaation.

KOVETTUMINEN
Pölykuiva n. 2 tunnin kuluttua. Kovettumisaika on n. 24
tuntia (+23 °C, suhteellinen kosteus 50%). Täysin kuiva 7
vuorokauden kuluttua.
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