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ASENNUSOHJEET JA TEKNISET TIEDOT

PAVA ECO W
Pava Eco W on vesiohenteinen polymeeridispersio, jota voidaan käyttää esimerkiksi
sementtipohjaisten tuotteiden suojaamiseen sekä uudelleenpinnoittamiseen. Ei muuta
pinnan ulkonäköä oleellisesti.
Saatavilla himmeä ja kiiltävä vaihtoehto.

TARVIKKEET




Pensseli
Lyhytnukkainen tela
(Suojakäsineet)

_________________________________________________________________________
PINNAN ESIKÄSITTELY
Lämpötilan tulee olla vähintään +5 astetta ja enintään +35 astetta.
Tuotteen tulee olla asennettaessa huoneenlämpöisiä. Älä päästä tuotteita jäätymään.
Varmista, että käsiteltävässä pinnassa tai sen rakenteissa ei ole kosteutta. Kosteusmittaus
on etenkin saneerauskohteissa suositeltavaa.
Käsiteltävän pinnan tulee olla puhdas liasta, rasvasta ja silikonista sekä mahdollisimman
pölytön.
_________________________________________________________________________
PAVA ECO W
Pava Eco W on saatavilla kiiltävänä (Pava Eco W5) ja himmeänä (Pava Eco W8).
Teoreettinen riittoisuus 0,1-0,15 kg/m²/1 kerros.
Tuote on yksikomponenttinen, valmis tuote, joka ohennetaan puhtaalla vedellä ennen
käyttöä. Tuotetta voidaan ohentaa 5-15 % painosta riippuen pinnoitettavan pinnan
imevyydestä. Sekoita huolellisesti ennen ohennusta ja ohennuksen jälkeen.
Pava Eco W asennetaan telalla tai pensselillä yhtenä tai kahtena kerroksena huolellisesti.
Pintaa kannattaa käsitellä ristiin rastiin ja työstää muutamaan kertaan, jotta tuote levittyy
tasaisesti eikä pintaan jää kuplia tai telan jälkiä. Vältä valumia ja työsaumoja.
Mikäli tuote asennetaan kahtena kerroksena, tulee edellisen kerroksen olla täysin kuiva
ennen toisen asentamista.
Pava Eco W voidaan jättää suoja-aineeksi sellaisenaan tai sen päälle voidaan asentaa esim.
hartsinsuoja-aine Idropol (esim. kosteat tilat, lattiapinnat).
_________________________________________________________________________
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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Päälleasennus aikaisintaan 48 h asennuksesta.
Täysin kovettunut 3-4 vrk asennuksesta.
_________________________________________________________________________
PESU JA HUOLTO
Pinta puhdistetaan tavanomaisilla hellävaraisilla puhdistusaineilla ja -välineillä.
Pesuaineen tulee olla neutraalia tai emäksistä tai vain lievästi hapanta. Hyvin hapan
pesuaine saattaa aiheuttaa muutoksia pinnassa.
_________________________________________________________________________
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.
_________________________________________________________________________
VARASTOINTI JA HÄVITYS
Tuotteet säilyvät vähintään 6 kk alkuperäispakkauksessaan tiivisti suljettuna, viileässä
lämpötilassa (+ 5 °C- + 35 °C) eristettynä suorasta auringonvalosta ja lämmönlähteistä.
Tuotteet eivät saa jäätyä.
Kaksikomponenttisten tuotteiden käyttöaika on sekoitettuna rajallinen. 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
Pava Resine SRL, Italia
Kuloistentie 10, 21280 RAISIO
www.bellearti.fi
info@bellearti.fi
+358 50 407 0345
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