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IDROGEL-HARTSIGEELI
Idrogel-hartsigeeli voidaan sävyttää tai siihen voidaan lisätä erilaisia kimallepulvereita, joilla
saadaan lisättyä hartsipinnoitteeseen esim.värivaihtelua, moniulotteisuutta tai kevyttä
hohtoa.
Idrogel-hartsigeelin alle asennetaan joko Toscana-, Rustico- tai Beton Design-hartsipinnoite
ja se suojataan tavanomaiseen tapaan Idropol-suoja-aineella.

TARVIKKEET





(Kumihanskat)
Sekoitusvälineitä
Vaaka, jonka tarkkuus on vähintään 1 g, mielellään 0,1 g
Muovilasta

_________________________________________________________________________
TYÖVAIHEET
1. Hartsipinnoite, jätä vielä Idropol-suoja-aine asentamatta
2. Idrogel-hartsigeeli
3. Idropol-suoja-aine, kaksi kerrosta
_________________________________________________________________________
PINNAN ESIKÄSITTELY
Asenna hartsipinnoite hartsipinnoitteen työohjeiden mukaisesti. Jätä suoja-aine vielä
asentamatta.
Puhdista pinta hiontapölystä. Älä likaa pintaa.
_________________________________________________________________________
IDROGEL-HARTSIGEELI
Idrogel on kaksikomponenttinen hartsigeeli. Se voidaan sävyttää NCS- ja RAL-sävykarttojen
mukaan ja/tai siihen voidaan lisätä esim. kimallepulveria.
Pakkauskoko 1,22 kg (pohja, osa A 1,02 kg + kovete, osa B 0,2 kg). Teoreettinen riittoituus
0,05-0,1 kg/m², riippuen alla olevan hartsipinnoitteen struktuurista ja imevyydestä sekä
asennustavasta.
Sekoita pohja, osa A ja kovete, osa B huolellisesti omissa pakkauksissaan tai puhtaissa
erillisissä astioissa.
Sekoita väriaine ja/tai kimallepulveri osaan A. (Kimallepulveri 1,5-3,0 % (A + B), väriaine 1,55,0 % (A + B).)
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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Yhdistä pohja A ja kovete B ja sekoita huolellisesti. Sekoita kerralla vain tarvitsemasi määrä,
sillä sekoitettuna tuotteen käyttöaika on rajallinen (n. 1 h).
Tuote on käyttövalmis ohentamattomana, mutta mikäli halutaan vielä läpikuultavampi
lopputulos, se voidaan ohentaa huoneenlämpöisellä vedellä 5-10 % (A + B).
Asenna tuote muovilastalla ohuena kerroksena ristikkäisin laajoin lastanvedoin. Etene
epäsäännöllisesti. Vältä työsaumoja.
Anna kuivua ennen suoja-aineen asennusta (n. 12 h). Älä likaa pintaa.
Asenna Idropol-suoja-aine asennusohjeiden mukaisesti.
_________________________________________________________________________
TYÖVÄLINEIDEN PUHDISTUS
Asennuksessa käytetyt työvälineet puhdistetaan vedellä tai etyylialkoholilla.
_________________________________________________________________________
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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