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ASENNUSOHJEET JA TEKNISET TIEDOT 
 

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.  

SILATOP COAT-SILOKSAANISUOJA-AINE 

Silatop Coat on siloksaanisuoja-aine huokoisille pinnoille kuten esimerkiksi kalkkipohjaisille 
tuotteille.  

Tuote imeytyy suojattavaan pintaan muuttamatta sen ulkonäköä merkittävästi. Se luo pintaan 
pitkäkestoisen kosteutta ja likaa hylkivän suojan.  

Silatop Coat-siloksaanisuoja-aine säilyttää pinnan hengittävyyden. Se voidaan asentaa sisä- ja 
ulkotilojen seinäpinnoille.  

 

SILATOP COAT 
 
Silatop Coat on käyttövalmis sellaisenaan. Teoreettinen riittoisuus n. 10 m²/l.  
Suoja-aine voidaan asentaa, kun suojattava pinnoite on täysin kuiva (24-48 h asennuksesta).  
 
Tuote asennetaan pensselillä alhaalta ylöspäin. Kun tuotetta on asennettu noin 1 m² kokoinen, 
epäsäännöllinen alue, palataan takaisin käsittelemään sama alue vielä toiseen kertaan pinnan 
ollessa vielä kostea.  
Vältä valumajälkiä ja kuivaa mahdolliset valumajäljet välittömästi puhtaalla, nukkaamattomalla 
liinalla. 
 
Suojaava vaikutus alkaa heti pinnan kuivuttua (12-24 h). Lopullinen täysi suoja likaa ja kosteutta 
vastaan saavutetaan vasta 15-20 vrk kuluttua. 
_________________________________________________________________________ 

PESU JA HUOLTO 

Siloksaanisuoja-aine tekee pinnasta kevyesti pyyhittävän. Huokoinen pinta ei 
siloksaanisuoja-aineenkaan kanssa kestä rasvaista likaa. Siloksaanisuoja- 
aineella käsitelty pinta on edelleen erittäin hengittävä. 
_________________________________________________________________________ 

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.  
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Tyhjät ja kuivat pakkaukset voidaan toimittaa kierrätykseen. Nestemäinen jäte on toimitettava 
ongelmajätteiden keräyspisteeseen.  
_________________________________________________________________________ 
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