
DATABLAD
MASILLA

Masilla er en monokomponent, klar til bruk pasta spesielt beregnet for utbedring av små
ujevheter i underlaget. Forbereder underlaget for overflatebehandling med mikrosement.
Hurtigtørtende, ikke-krympende produkt egner seg utmerket til raske, små reparasjoner.
Høy vedheft til ikke- porøse underlag. Kan brukes både innvendig og utvendig.  

Tekniske informasjon

Konsistens                                                Pasta
Maksimal størrelse på korningen           0,1 mm
Vedheft (N/MM2)                                      >1
Slitestyrke                                                 um80
Trykkstyrke                                               Nm > 14,7 
Sklimotstand                                            nivå 1
Forbruk                                                     0,4 - 0,7kg per lag  
Maksimal tykkelse per lag                       0,7 mm
Gangbar etter                                          8 timer

Applikasjon

Forberedelse av underlaget: underlaget må være rent, stabilt og materialer som kunne påvirke
heftigheten av Masilla skal fjernes. Underlaget kan ikke bevege seg, og rester i form av maling,
tapet, etc. skal fjernes. Betonggulv skal være helt gjennomherdet og fuktfri før man påfører
Masilla.  

Produkter er ferdigblandet. Påføres direkte på områder som skal jevnes ut. Påføres gjerne
sparkelbrett. 

Bruksområder

Fungerer utmerket som reparasjonsmiddel for små ujevnheter i underlaget. Forbereder overflaten
for senerene etterbehandling av mikrosement. Kan også brukes for å slette ut grovere puss på
vegger.
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Sikkherhetshensyn

Bruk beskyttelsesbriller og hansker mens du jobber med produktet. I tilfelle kontakt med
øynene, vask dem umiddelbart med rik mengde vann og kontakt straks en lege.  

Advarsler

ikke bruk produkter i temperaturer under -5°C samt over 30°C  grader
ikke la produktene være stående åpne lenge
ikke tilsett vann til produktet
ikke bruk andre produkter under prosessen dersom de ikke er anbefalt av Dekorhuset
ikke bruk varmeapparater for å fremskynde tørkeprosessen av produktet
tørk sidene av spannet fra mikrosementrester dersom produktet skal brukes senere. Dette
forhindrer at tørket, hard mikrosement inniblandes i flytende, brukbart produktet i spannet

Regngjøring

Vask verktøy i varmt vann rett etter du er ferdig med å påføre produktet.  

Forpakning

Masilla er tilgjengelig i 5 kg og 15kg spann.  

Holdbarheten

Produktet har holdbarhet på 12 månender forutsatt at den er forsvarlig oppbevart i den
originale forpakningen.


