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PAVAGLASS-EPOKSIHARTSI
PavaGlass on liuotteeton kaksikomponenttinen epoksihartsi. PavaGlass on
itsestäänlevittyvä, joten se sopii kuivien tilojen lattiapintoihin tai valettuna esim. tasoille.
PavaGlass voidaan asentaa sellaisenaan kirkkaana tai sävyttää läpikuultavaksi tai
kokonaan. Sisältää UV-suojan.
PavaGlass voidaan asentaa ohennettuna myös suoja-aineeksi, kun halutaan lasimaisen
kiiltävä pinta.

TARVIKKEET










Vaaka, jonka tarkkuus on vähintään 1 g
Lyhytnukkainen tela
Kumihanskoja
Ruostumaton teräslasta
Hammaslasta
Sekoitusastioita ja -välineitä, isommille massoille laastinsekoitin on suositeltava
Etyylialkoholia
Suihkepullo
(Piikkikengät)

_________________________________________________________________________
TYÖVAIHEET
1.
2.
3.
4.

Pinnan esikäsittely ja puhdistus
Aggrappante Pava-pohjuste
PavaGlass-epoksihartsi
PavaLux-suojavaha

_________________________________________________________________________
PINNAN ESIKÄSITTELY
Lämpötilan tulee olla vähintään +20 astetta, kun asennetaan hartsipinnoitteita.
Ilmankosteuden tulee olla alle 70 %, jotta pinnasta ei tulisi samea. Kytke lattialämmitys
päälle ennen hartsipinnoitteen asennuksen aloitusta, mikäli sellainen on.
Hartsituotteiden tulee olla asennettaessa huoneenlämpöisiä. Älä päästä hartsituotteita
jäätymään.
Varmista, että käsiteltävässä pinnassa tai sen rakenteissa ei ole kosteutta. Kosteusmittaus
on etenkin saneerauskohteissa suositeltavaa.

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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Käsiteltävän pinnan tulee olla puhdas liasta, rasvasta ja silikonista sekä mahdollisimman
pölytön.
Kun PavaGlass asennetaan itsestään levittyvänä, tulee asennusalustan olla täysin tasainen
ja mahdollisimman vaakasuorassa, jotta massa levittyy tasaisesti ja tuotteen menekki on
mahdollisimman pieni.
Mikäli käsiteltävässä pinnassa on halkeamia, tulee ne käsitellä asianmukaisesti ennen
asennusta.
Rajaa käsiteltävä alue tiiviiksi, jotta PavaGlass ei leviä muille alueille.
Käytä rajaamiseen esim. sileää muovia tai sileäpintaista teippiä. Lisäksi esim. muovailuvaha
sopii hyvin rakojen tilkitsemiseen ja kaarevien rajojen tekemiseen.
Tiivistä raot, kuten esim. seinän ja lattian välinen raja, materiaalihukan välttämiseksi.
Mikäli asennat PavaGlass-epoksihartsin muun pinnan suojaksi tai läpinäkyvänä, asenna sen
alle jäävä pinnoite kyseessä olevan pinnoitteen asennusohjeiden mukaisesti ja anna kuivua
päälleasennuskuivaksi.
Älä likaa pintaa.
_________________________________________________________________________
AGGRAPPANTE PAVA-POHJUSTE
Pakkauskoko 1,0 kg (pohja, osa A 0,66 kg + kovete, osa B 0,34 kg) riittää keskimäärin n.10
m² käsittelyyn. Tuotteen teoreettinen riittoisuus on n. 0,1 kg/m² pohjan huokoisuudesta ja
imevyydestä riippuen.
Sekoita osa A ja osa B huolellisesti ensin omissa purkeissaan ja yhdistä ne. Sekoita
huolellisesti.
Ohenna valmis seos (A + B = 1,0 kg) etyylialkoholilla suhteessa 50-80 % (Aggrappante 1,0
kg + etyylialkoholi 0,5-0,8 kg).
Sekoita vain tarvittava määrä kerralla, sillä tuotteen käyttöaika sekoitettuna on rajallinen (n. 1
h olosuhteista riippuen). Käytä punnitsemiseen vaakaa.
Asenna yksi kerros Aggrappante Pava-pohjustetta lyhytnukkaisella telalla. Varmista, että
pohjustetta on joka kohdassa. Käytä suojakäsineitä ja suojaa huolellisesti pinnat, joita et
pohjusta.
Mikäli tuotetta menee pinnoille, joita ei ole tarkoitus pohjustaa, puhdista ne välittömästi
etyylialkoholilla.
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Aggrappante-pohjuste on kosketuskuiva n. 8-10 h kuluttua olosuhteista riippuen.
Päälle asennus n. 24-48 h kuluttua asennuksesta. Kuivumisnopeus riippuu lämpötilasta,
pinnan kosteudesta ja ilmanvaihdosta sekä asennetun kerroksen paksuudesta ja alla
olevasta pinnasta. Kuivumista voi nopeuttaa lisäämällä ilmanvaihtoa ja/tai lämpötilaa.
Varmistu pohjusteen kuivumisesta ennen päälle asennusta. Älä likaa pohjustettua pintaa
ennen päälle asennusta.
_________________________________________________________________________
PAVAGLASS-EPOKSIHARTSI
PavaGlass-epoksihartsi voidaan asentaa kahdella tavalla: valamalla itsestäänlevittyvänä ja
telaamalla ohennettuna. Lopputulos on erilainen.
Pakkauskoot 0,9 kg (A: 565 g + B: 335 g) ja 9 kg (A: 5,65 kg + B: 3,35 kg).
Teoreettinen riittoisuus valettuna/itsestään levittyvänä: n. 1,2 kg/1 mm kerros, 2,4 kg/2 mm
kerros.
Sileälle pinnalle riittää 1 mm kerros, epätasainen alusta vaatii useimmiten 2 mm kerroksen.
PavaGlass voidaan sävyttää peittäväksi tai läpikuultavaksi tai asentaa sellaisenaan, jolloin
pinta on lasimainen ja läpinäkyvä.
Sekoita väriaine kovetteeseen (osa B) ennen komponenttien yhdistämistä. Väriaineen määrä
peittäväksi värjättynä 3-5 % tuotteen painosta (A+B). Vaaleat sävyt 5 %, tummat 3 %.
Varmista, että työvälineet ovat puhtaat. Suosituksena on pyyhkiä puhtaatkin työvälineet vielä
etyylialkoholilla ennen asennusta.
Varmista, että kaikki työvälineet, työvaatteet, hanskat ja muu ympäristö ovat puhtaat ja
pölyttömät.
Sekoita komponentit ensin huolellisesti omissa astioissaan ja yhdistä ne. Sekoita
huolellisesti puhtaalla välineellä.
Mikäli asennat PavaGlass-epoksihartsin telalla (suoja-aineen tavoin), ohenna tuote 30 %
etyylialkoholilla. Sekoita hyvin ja telaa ohueksi kerrokseksi lyhytnukkaisella telalla.
Mikäli asennat PavaGlass-epoksihartsin valamalla, levitä sekoitettu hartsi puhtaalle ja
rajatulle pinnalle.
Auta levittymistä varoen lastalla tai hammaslastalla. Epoksi tasoittuu ja levittyy hitaasti
itsestään. Pidä työvälineet puhtaina, jottei jo kovettunutta tuotetta pääse tipahtamaan vielä
keskeneräiseen pintaan.
Vältä työsaumoja.
Kun PavaGlass on levitetty, suihkuta pintaan tasaisesti kauttaaltaan etyylialkoholia
suihkepullolla. Se rikkoo tuotteen pintajännityksen ja edistää kuplien puhkeamista. Toista,
kunnes kuplia ei näytä enää muodostuvan.
Isoilla pinta-aloilla suihkuta käsiteltyä pintaa jo kesken levityksen.
Yllä mainitut ohjeet on laadittu yhteistyössä tuotteen valmistajan kanssa. Tämä asennusohje korvaa mahdolliset aiemmat
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Anna kuivua ja kovettua 24-48 h ennen päälleasennusta tai käyttöönottoa.
Vältä pölyn tai muun päätymistä pintaan ennen kuin PavaGlass on täysin kovettunut.
_________________________________________________________________________
PAVALUX-SUOJAVAHA
PavaLux-suojavaha suojaa epoksipintaa. Käsittely voidaan uusia tarvittaessa. Saatavilla
kiiltävä ja himmeä vaihtoehto.
Teoreettinen riittoisuus 0,03-0,05 kg / m² / 2 kerrosta.
Poista mahdollinen pöly PavaGlass-pinnasta ennen vahan levittämistä.
PavaLux-vaha tasoittuu itsestään. Levitä ohut kerros vahaa esim. mikrokuituisella liinalla tai
ikkunanpesimellä. Anna kuivua vähintään 6 h.
Kun vaha on täysin kuivunut, sen voi kiillottaa mikrokuituliinalla.
_________________________________________________________________________
TYÖVÄLINEIDEN PUHDISTUS
Välineet puhdistetaan etyylialkoholilla tai hävitetään.
_________________________________________________________________________
PESU JA HUOLTO
Valmis hartsipinnoite on kova ja pitkäikäinen.
Pinta puhdistetaan tavanomaisilla puhdistusaineilla ja -välineillä.
Pesuaineen tulee olla neutraalia tai emäksistä tai vain lievästi hapanta. Hyvin hapan
pesuaine saattaa aiheuttaa muutoksia pinnassa.
Hartsipinnoite kestää puhdistusta myös esim. painepesurilla (matalalla paineella) tai
mekaanisella harjauskoneella pehmein harjaksin.
Kuumaa höyryä ja korkeaa painetta ei suositella.
Suojavahakäsittely voidaan uusia tarvittaessa ensin poistamalla vanha vaha ja vahaamalla
sitten asennusohjeiden mukaisesti uudelleen.
_________________________________________________________________________
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.
_________________________________________________________________________
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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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