Parketin kittausaine

PALL-X FILLER
Vesipohjainen parketti- ja puulattioiden kittausaine
Käyttöalueet:

Tuotteen ominaisuudet / edut:

Vesipohjainen kittausaine parketti- ja puulattioiden rakojen
täyttämiseen hionnan yhteydessä. Soveltuu seuraaville:

Vesiohenteinen kuituvahvisteinen kittausaine myös leveämpien
rakojen täyttämiseen. Tuote kantaa hyvin, joten sauman
painuminen minimoituu.

•

Hiotut parketti- ja puulattiat

•

Hiotut valmisparketit

•

Käyttövalmis

•

Pystypuuparketille

•

Näkyy hyvin puun pinnalla

•

Soveltuu lattialämmitykselle

•

Helppokäyttöinen

•

Ei tuki hiomapaperia

•

Ei värjää saumaa

•

Kuivuu nopeasti

•

Pitää hyvin muotonsa saumassa

•

Soveltuu kaikille yleisimmille puulajeille

•

Kuituvahvisteinen, soveltuu aina 3mm rakoihin saakka

•

GISCODE W2+

Tekniset tiedot:
Pakkaus:
Pakkauskoko:
Varastointiaika:
Väri:
Menekki per kerros:
Käyttölämpötila:
Hiottavissa:
*Normaaliolosuhteissa

Muovikanisteri
10 litraa
Vähintään 12 kuukautta
Kellertävä
Noin 60 - 120 ml/m²
riippuen lattian kunnosta
18 - 25 °C
Noin 30 - 45 jälkeen, myös
leveämmissä saumoissa*

PALL-X FILLER
Pohjan valmistelutyöt:

Tärkeää huomata:

Tee karkea hionta parkettihiomakoneella käyttäen PALLMANN
hiomanauhaa karkeuksilla P36-P60. Käytä rakojen kittaukseen PALLX FILLER kittausaineen ja puupölyn seosta.

•

Säilyy vähintään 12 kuukautta alkuperäispakkauksessa kun varastointitila on riittävän
viileä. Suojattava jäätymiseltä ja yli 40 C
lämpötilalta. Sulje avatut purkit tiiviisti ja käytä
mahdollisimman pian.

•

Parhaat käyttöolosuhteet ovat 18 – 25 °C,
suhteellinen kosteus > 35 % ja < 65 %. Matala
lämpötila ja korkea ilmankosteus pidentävät, ja
vastaavasti korkeat lämpötilat ja matala
ilmankosteus lyhentävät kuivumisaikaa.

•

Soveltuu rakojen kittaukseen 3mm leveyteen
saakka.

•

Monet eksoottiset puulajit kuten palisanteri,
ipe, lapacho ja wenge sisältävät aineosia
(esim. erilaisia hartseja ja mineraaleja), jotka
voivat vaikuttaa merkittävästi kuivumisaikaan,
lakan tartuntaan ja aiheuttaa värimuutoksia.
Johtuen
puulajien
ja
tuote-erien
moninaisuudesta
ja
täysin
toisistaan
poikkeavista
ominaisuuksista,
tulee
pääsääntöisesti näiden ei-tavanomaisten
puulaatujen kohdalla ottaa yhteyttä tekniseen
tukeen ja aina tekemään koekäsittely
kyseessä olevalla puulajille.

•

Ota huomioon kaikkien lattiatyön yhteydessä
käytettyjen tuotteiden käyttöohjeet, tuotekortit
ja lattianpäällystevalmistajien ohjeet sekä
kansalliset ohjeet ja normit. Huomioi DIN
18356 (Working with parquet) ja DIN 18367
(Working with woodblocks).

Työohjeet;
1.
2.

3.
4.
5.
6.

7.

Anna purkin lämmetä huoneenlämpöiseksi ja sekoita hyvin
ennen käyttöä.
Sekoita PALL-X FILLER kittausainetta ja kittattavan lattian
hienoa hiomapölyä (hiomakarkeudessta P100) juoksevaksi
massaksi.
Kittaa raot ruostumatonta PALLMANN teräslastaa käyttäen
kauttaaltaan.
PALL-X FILLER on hiottavissa heti kuivumisen jälkeen,
kuitenkin viimeistään saman päivän aikana.
Noin 30 - 45 minuutin kuivumisajan jälkeen lattia voidaan
hioa – myös leveämpien rakojen ollessa kyseessä.
Hio kitti pois nauhahiomakoneella (PALLMANN COBRA)
hiomakarkeudella P100. Varmista hiomatulos viimeistelemällä hionta hiomaverkolla P120 tai PALLMANN MULTIHOLE PAD P120 hiomapyöröllä. Puun päälle jäävä kitti
saattaa näkyä häiritsevästi lakan tai värin alta.
Puhdista työvälineet työn jälkeen vedellä.

Menekki:
Menekki riippuu sauman leveydestä, noin 60 – 120 ml/m².
Riittoisuus litraa kohti riippuu sauman leveydestä, noin 8 - 16 m².

Käyttöturvallisuus ja ympäristö:
GISCODE W2+
Vesipohjainen lakka, liuotinpitoisuus alle 5%. Mukaisesti tuotteen käyttötarkoitus
on korvata voimakkaasti liuotinpitoiset parketin pintakäsittelyaineet. Suosittelemme
huolehtimaan työskentelyn aikana huolehdi hyvästä tuuletuksesta ja käyttämään
ihonsuojavoidetta.

Jätehuolto:
Jos mahdollista, kerää tuotejäämät käyttöön. Älä päästä tuotteita viemäriin,
vesistöön tai maaperään. Tyhjät muoviastiat ovat kierrätettäviä. Pakkaukset joissa
on nestemäistä tuotejäämää, kuten myös yhteen kerätyt nestemäiset tuotejäämät,
ovat erikoisjätettä. Pakkaukset joissa on kuivunutta tuotetta ovat rakennusjätettä.
Tuotekortin ohjeet perustuvat kokemukseen ja huolelliseen tutkimukseemme.
Tämän tuotekortin ohjeet ja suositukset on tehty ilman takuusitoumusta, koska
työkohteiden erilaiset olosuhteet, rakenteet ja käytetyt työtavat työmaalla ovat
valvontamme ulkopuolella. Työn laatu ja oikean tuotteen valinta riippuvat työntekijän
omasta kokemuksesta ja tuotteiden oikeasta käytöstä. On käyttäjän omalla
vastuulla selvittää, että tuote soveltuu kohteeseen, jossa sitä aiotaan käyttää sekä
että käyttöolosuhteet ovat kelvolliset. Jos epäilet käytön onnistumista, tulee tehdä
pieni testialue tai ottaa yhteys tekniseen tukeen. Huomioi pinnoitteiden valmistajan
käyttöohjeet.
Tämä tuotekortti korvaa aiemmat versiot. Tarkista uusin versio osoitteesta
www.pallmann.fi
Tekninen tuki:
Petri Iso-Ilomäki
Puhelin +358 44 3700186
petri.iso-ilomaki@pallmann.fi
www.pallmann.fi
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