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CEBOSIL -SUOJA-AINE 

Cebosil on vesiohenteinen akryyli-siloksaanisuoja-aine kalkkipinnoitteille sisä-ja ulkokäyttöön.  

CeboSil on mattapintainen ja läpinäkyvä. 

CeboSil -suoja-aine voidaan sävyttää CeboColorStation-sävytysjärjestelmällä tai CeboKit-

yleisväreillä. 

 

 

TARVIKKEET 
 

• Synteettinen sieni 

• Pensseli (keskikokoinen, tiheä- ja pitkäharjaksinen) 

• Kumihanskat 

• Sekoitusastioita ja -välineitä 

_________________________________________________________________________ 
 

PINNAN ESIKÄSITTELY 

CeboSil asennetaan kalkkipinnoille. 

Älä päästä tuotetta jäätymään. 

Varmista, että käsiteltävä pinta on puhdas liasta ja mahdollisimman pölytön. 

Käsiteltävän pinnan tulee olla täysin kuiva ennen CeboSil -suoja-aineen asennusta. 

_________________________________________________________________________ 
 

CEBOSIL-SUOJA-AINE 
 
CeboSil -suoja-aineen teoreettinen riittoisuus ohennettuna on 10 m2/l riippuen käsiteltävän 

pinnan struktuurista, imevyydestä ja asennustavasta. 

 

Pakkauskoot ovat 1 l ja 2,5 l. Ohenna ennen käyttöä 1:1 puhtaalla vedellä. Sekoita 

huolellisesti. 

 

Asenna CeboSil -suoja-aine pensselillä tai sienellä ohuena kerroksena huolellisesti tai 

edellä luodun suunnittelun suunnan mukaisesti; jatka sovellusta alhaalta ylöspäin valumien 

välttämiseksi. 

 
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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Varmista, ettei pintaan jää pensselin tai sienen jälkiä, valumia tai suuria määriä suoja-

ainetta. Vältä työsaumoja. Huolehdi, ettei pintaan päädy pölyä, likaa tms. ennen lopullista 

kuivumista. 

 
Anna kuivua n. 4-6 h ennen lopullista käytönottoa. 
 

_________________________________________________________________________ 
 

TYÖVÄLINEIDEN PUHDISTUS 
 
Puhdista työvälineet vedellä. 

_________________________________________________________________________ 
 

PESU JA HUOLTO 
 
Pinta puhdistetaan tavanomaisilla puhdistusaineilla ja -välineillä. 
 
Pesuaineen tulee olla neutraalia tai emäksistä tai vain lievästi hapanta. Hyvin hapan 
pesuaine saattaa aiheuttaa muutoksia pinnassa. 
 

_________________________________________________________________________ 
 

VOS-PÄÄSTÖT 
 
VOC: CeboSil 10g/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. 
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_________________________________________________________________________ 
 
VARASTOINTI JA HÄVITYS 
 
Tuotteet säilyvät vähintään 24 kk 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. 

_________________________________________________________________________ 
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