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CEBOFIX EXTRA-TARTUNTAPOHJUSTE
CeboFix Extra on hyvän tartuntapinnan antava hartsipohjainen pohjuste sisätilojen
seinäpintojen pohjustamiseen.
Antaa hyvän tartuntapinnan esim. metallin, muovin tai keraamisten pintojen päälle.

TARVIKKEET




Lyhytnukkainen tela ja/tai pensseli
Sekoitusastioita ja -välineitä, isommille massoille laastinsekoitin on suositeltava
(Suojakäsineet)

_________________________________________________________________________
TYÖVAIHEET
1. Pinnan esikäsittely ja puhdistus
2. CeboFix Extra, yksi tai useampi kerros
_________________________________________________________________________
PINNAN ESIKÄSITTELY JA PUHDISTUS
CeboFix Extra voidaan asentaa suoraan esim. metallille, muoville tai keraamiselle pinnalle.
Antaa hyvän tartuntapinnan seuraaville kerroksille.
Varmista, että pinta on puhdas rasvasta, liasta ja pölystä sekä mahdollisimman tasainen,
mikäli pintaa ei ole tarkoitus tasoittaa CeboFix Extran asennuksen jälkeen.
Asennuslämpötila vähintään + 5°C.
Käsittelemätön metalli
Varmista, ettei pinnassa ole rasvaa tai muuta likaa. Mikäli pinnassa on ruostetta tai pintaan
saattaa muodostua ruostetta, käsittele pinta ensin ruostetta estävällä/pysäyttävällä tuotteella
ensin.
Maalattu metalli
Varmista, ettei pinnassa ole rasvaa tai muuta likaa. Hio pintaa hiomapaperilla tai -koneella ja
puhdista pinta pölystä.
Muovi
Varmista, ettei pinnassa ole rasvaa tai muuta likaa. Hio pintaa hiomapaperilla tai -koneella ja
puhdista pinta pölystä.

Yllä mainitut ohjeet on laadittu yhteistyössä tuotteen valmistajan kanssa. Tämä asennusohje korvaa mahdolliset aiemmat
asennusohjeet.
Koska tuotteita myydään myös kontrollialueen ulkopuolella, asentaja on itse vastuussa mahdollisista asennusvirheistä ja niiden
seurauksista.
Asentaja on vastuussa käsiteltävän pinnan soveltuvuudesta pinnoitteen alle.
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Keraaminen pinta
Varmista, ettei pinnassa ole rasvaa tai muuta likaa.
Mikäli tarkoituksena on käsitellä pintaa, jota ei ole yllä olevassa listassa, varmista
tuotteen soveltuvuus myyjältä/maahantuojalta ennen käsittelyä tai kokeile tuotetta
huomaamattomaan kohtaan.
_________________________________________________________________________
CEBOFIX EXTRA
CeboFix Extra on vesiohenteinen ja liuotteeton.
CeboFix Extra tulee ohentaa 5-10 % puhtaalla vedellä.
Teoreettinen riittoisuus n. 8-10 m²/l/1 kerros riippuen käsiteltävän pinnan imevyydestä ja
asennustavasta.
Asenna ohut kerros lyhytnukkaisella telalla huolellisesti. Vältä telan jälkiä ja valumia. Anna
kuivua täysin ennen toisen kerroksen asentamista (4-6 h) tai päälle asennusta (24 h).
Asenna tarvittaessa (erittäin imevälle tai huokoiselle pohjalle) toinen kerros kuten
ensimmäinen.
Anna kuivua 24 h ennen päälle asennusta.
_________________________________________________________________________
TYÖVÄLINEIDEN PUHDISTUS
Puhdista työvälineet vedellä.
_________________________________________________________________________
VOC-PÄÄSTÖT
VOC: 29 g / l
_________________________________________________________________________
TURVALLISUUS
Käytettävät tuotteet eivät vaadi erityisiä henkilö- tai ympäristösuojaustoimia. Pitkää
kosketusta iholla on kuitenkin syytä välttää. Suojakäsineiden käyttö on suositeltavaa.
Jos tuotteita menee silmiin, ne on huuhdottava välittömästi runsaalla puhtaalla vedellä. Jos
tuotetta on nielty, on hakeuduttava lääkärin hoitoon välittömästi. Ota mukaasi tämä
asennusohje ja näytä lääkärille. Jos ihoärsytystä ilmenee, ota yhteys lääkäriin.
_________________________________________________________________________

Yllä mainitut ohjeet on laadittu yhteistyössä tuotteen valmistajan kanssa. Tämä asennusohje korvaa mahdolliset aiemmat
asennusohjeet.
Koska tuotteita myydään myös kontrollialueen ulkopuolella, asentaja on itse vastuussa mahdollisista asennusvirheistä ja niiden
seurauksista.
Asentaja on vastuussa käsiteltävän pinnan soveltuvuudesta pinnoitteen alle.

29.7.2020

ASENNUSOHJEET JA TEKNISET TIEDOT
_________________________________________________________________________
VARASTOINTI JA HÄVITYS
Säilytä tuote alkuperäispakkauksessaan tiivisti suljettuna, viileässä lämpötilassa (+ 5 °C- +
35 °C) eristettynä suorasta auringonvalosta ja lämmönlähteistä. Tuotteet eivät saa jäätyä.
Ota huomioon, että avattujen pakkausten ja niiden sisältämien tuotteiden tulee olla puhtaita,
jottei tuote pääse saastumaan ja pilaantumaan.
Tyhjät ja kuivat pakkaukset voidaan toimittaa kierrätykseen. Nestemäinen jäte on
toimitettava ongelmajätteiden keräyspisteeseen.
_________________________________________________________________________
MAAHANTUOJA

VALMISTAJA

Belle Arti Oy, FI27331002
Cebos Color SRL, Italia
Kuloistentie 10, 21280 RAISIO
www.bellearti.fi
info@bellearti.fi
+358 50 407 0345
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