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1331 Fintex Lattiadispersio  

Tuote Tasoitettavien pintojen vesiohenteinen maitomainen esikäsittelyaine. 

Soveltuvuus Lattiapintojen esikäsittelyyn ennen lattiatasoitteen levittämistä tai pölynsidontaan rakennepinnoille. 

 Alustana voi olla betoni, kevytbetoni, sementtiperustainen lattiatasoite, kipsilevy, vanerit ja 
puulevyt, lujalevyt tai keraamiset laatat. Lattialämmitys on kytkettävä pois kaksi vuorikautta ennen 
työn suorittamista. 

 Tuote levitetään harjalla tms. vastaavalla työkalulla tai ruiskulla alustaan. Tuote harjataan kiinni 
alustalle kauttaaltaan tasaisesti, siten ettei lammikoita pääse syntymään. 

 

Ominaisuudet                •      vesiohenteinen erikoispolymeeri 
• mieto tuoksuinen, M1 
• kuivuessaan lähes väritön 
• hyvä lämmönkestävyys ja tarttuvuus 
• hyvä veden ja pakkasenkesto kuivuttuaan 
• soveltuu sekä huokoisille ja tiiviille pinnoille 
• nestemäinen tuote ei saa jäätyä 

 

Tekniset tiedot 

Kuiva-ainepitoisuus n. 26 paino-% 

Tiheys 1,0 kg/l 

Varastointi 12 kk alkuperäispakkauksessa kuivassa ja viileässä, lämpötila +5…+25°C. Tuote ei ole helposti 
syttyvää. 

Riittoisuus Huokoisilla pinnoilla sekoitussuhde 1:3. Menekki 15- 25 m2/l ohennetulla. Imemättömät pinnat 
ohennus 1:1. HUOM: Alustan laatu vaikuttaa voimakkaasti menekkiin, tarvittaessa tuote levitetään 
huokoisille alustoille kahteen kertaan. 

Lämmönkesto -45 ⁰C - +80°C. 

Kemikaalinkesto   Kohtalainen 

Työskentelyaika   23 ⁰C, RH 55 %. Dispersion valkoinen väri on hävinnyt ja tasoitepinta on tumma ja lasimainen  

                                          ½ h - 2 h. 

Välineiden pesu Vesi 

Pakkauskoot                  10 l ja 1000 l 

Sertifikaatit M1 

Maalaustarvikeryhmä  2012, 611 

Käyttöohjeet 

Olosuhteet Työstettävän pinnan tulee olla puhdas ja tasalaatuinen, pinnoilta poistetaan kaikki irtonainen pöly 
tms. epäpuhtaus. Pinnan kosteuden tulee olla alle RH 90 %. Työskentely lämpötilan tulee olla yli 5⁰C 
ja alle 25⁰C. Ohentamiseen on käytettävä puhdasta vettä.  

Käsittelyohje Noudatetaan sekoitussuhdetta 1:3 tai 1:1 ja sekoitetaan kevyesti mutta huolellisesti. Tuote 
levitetään harjalla tai ruiskulla, ruiskutettu dispersio myös harjataan kiinni pintaan. Voimakkaasti 
imeville alustoille levitys tarvittaessa kahteen kertaan. Dispersiota ei saa jättää lammikoiksi. 
Tasoitteen pintaan muodostuvat ilmakuplat ovat merkki vähäisestä pohjustamisesta. Dispersion 
annetaan kuivua loppuun ennen tasoitusvalua.  
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Ympäristönsuojelu Tuotetta ei saa päästää viemäriin, vesistöön eikä maaperään. Käyttämättä jäänyt valmiste on 
toimitettava ongelmajätteenä hävitettäväksi. Kuivunut dispersio on kaatopaikkajätettä. 

Tulenarkuus  Ei ole helposti syttyvä 

Kuljetus  Lämmin kuljetus, ei varoitusmerkintöjä. 

Käyttöturvallisuus  Tuote ei ole helposti syttyvää. Tuotteesta on saatavana erillinen käyttöturvallisuustiedote.


