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TIKKURILA

TIKKURILA LUJA MOISTURE STOP
PREPARAT OGRANICZAJĄCY PRZEDOSTAWANIE SIĘ WILGOCI W POMIESZCZENIACH
MOKRYCH I SUCHYCH.

OPIS

Preparat ograniczający przedostawanie się wilgoci w pomieszczeniach mokrych i suchych.

ZASTOSOWANIE

Ściany i sufity wewnątrz pomieszczeń.

WŁAŚCIWOŚCI
PRODUKTU

Do stosowania wewnątrz pomieszczeń jako preparat ograniczający przedostawanie się wilgoci.
Nadaje się do powierzchni naprawianych przy użyciu szpachlówki do pomieszczeń wilgotnych,
do różnego rodzaju płyt stosowanych w budownictwie oraz do tapet z włókna szklanego itp.

Powyższe informacje nie są wyczerpujące i kompletne. Dane opierają się na badaniach laboratoryjnych oraz doświadczeniu praktycznym i są przekazywane zgodnie z
naszą najlepszą wiedzą. Jakość wyrobu zagwarantowana jest naszym systemem produkcji opartym na wymaganiach norm ISO 9001 i ISO 14001. Jako producent nie
możemy kontrolować warunków, w jakich produkt jest używany lub różnorodności czynników, które mają wpływ na wykorzystanie i zastosowanie produktu. Nie
bierzemy odpowiedzialności za szkody spowodowane użyciem wyrobu w sposób niezgodny z zaleceniami i w niewłaściwych celach. Zastrzegamy sobie prawo do
zmiany podanych informacji bez wcześniejszego uprzedzenia.
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TIKKURILA LUJA MOISTURE STOP
DANE TECHNICZNE
Kolorystyka

Półprzezroczysty zielony.

Wydajność

Około 4-6 m²/l przy dwukrotnym malowaniu, bez rozcieńczania.

Opakowania

3 l, 10 l

Metody aplikacji

Wałek, pędzel lub natrysk.

Czas schnięcia

Farba jest sucha dotykowo po około 4 godz. Warstwę nawierzchniową Tikkurila Luja
można nakładać po ok. 4 godzinach.

Gęstość (kg/l)

Około 1.2 kg/l, ISO 2811

Zawartość części stałych
objętościowo (%)

39

LZO

(Kat A/i) 140 g/l (2010). Tikkurila Luja Moisture Stop zawiera LZO max. 140 g/l.

Warunki przechowywania

Chronić przez mrozem. Nieszczelnie zamknięte lub niepełne opakowania nie nadają
się do długotrwałego przechowywania.

Powyższe informacje nie są wyczerpujące i kompletne. Dane opierają się na badaniach laboratoryjnych oraz doświadczeniu praktycznym i są przekazywane zgodnie z
naszą najlepszą wiedzą. Jakość wyrobu zagwarantowana jest naszym systemem produkcji opartym na wymaganiach norm ISO 9001 i ISO 14001. Jako producent nie
możemy kontrolować warunków, w jakich produkt jest używany lub różnorodności czynników, które mają wpływ na wykorzystanie i zastosowanie produktu. Nie
bierzemy odpowiedzialności za szkody spowodowane użyciem wyrobu w sposób niezgodny z zaleceniami i w niewłaściwych celach. Zastrzegamy sobie prawo do
zmiany podanych informacji bez wcześniejszego uprzedzenia.
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TIKKURILA LUJA MOISTURE STOP
INSTRUKCJA APLIKACJI
Warunki aplikacji
Powierzchnia przeznaczona do malowania musi być czysta i sucha, temperatura powietrza co najmniej +10°C, a wilgotność
względna powietrza poniżej 80%.

Przygotowanie powierzchni
Usunąć brud i kurz. Jeśli na powierzchni przeznaczonej do malowania znajduje się pleśń, należy znaleźć jej przyczynę oraz
usunąć ją dokładnie przed malowaniem za pomocą odpowiedniego środka dezynfekującego do ścian. Usunąć luźne, łuszczenie się
elementy farby za pomocą skrobaka. Usunąć całkowicie winylowe pokrycia ścienne i płytki ceramiczne. Zmatowić błyszczące
powierzchnie. Umyć powierzchnię używając Tikkurila Maalipesu, jeśli to konieczne i spłukać dokładnie wodą. Wypełnić tynkowane
itp. powierzchnie używając szpachlówki do pomieszczeń wilgotnych. Zeszlifować powierzchnię i usunąć kurz.

Aplikacja
Wymieszać Tikkurila Luja Moisture Stop przed użyciem. Nałożyć dwie warstwy Tikkurila Luja Moisture Stop (nie należy nakładać
więcej niż 2 warstwy produktu). Odczekać 1-4 godzin pomiędzy nanoszeniem kolejnych warstw. Narożniki i okolice otworów
wykończyć pędzlem. Następnie, po ok. 4 godz. nałożyć 1-2 warstwy farby nawierzchniowej Tikkurila Luja Matt 7/ Tikkurila Luja
Semi Matt 20. Zaleca się użycie narzędzi malarskich ANZA.
Aplikacja tapet z włókna szklanego:
- Po przygotowaniu powierzchni zagruntować ją za pomocą Tikkurila Luja Moisture Stop (rozcieńczoną 1:1 z wodą). Pozostawić do
wyschnięcia.
- Nałożyć grubą warstwę Tikkurila Luja Moisture Stop (rozcieńczoną 20% wodą) na powierzchnię odpowiadającą szerokości rolki
tapety.
- Mocno docisnąć tapetę do ściany, usunąć wszystkie pęcherzyki powietrza.
- Po min. 24 godz. schnięcia nałożyć warstwę nawierzchniową (np. Tikkurila Luja lub Tikkurila Argentum Plus 20).

Czyszczenie narzędzi
Narzędzia czyścić wodą. Tikkurila Pensselipesu Tool Cleaner jest polecany do usuwania lekko utwardzonej farby.

OCHRONA ŚRODOWISKA ORAZ USUWANIE ODPADÓW
Pozostałości produktu należyprzekazać firmom specjalistycznym posiadającym stosowne zezwolenie nazbieranie tego typu
odpadów. . Puste opakowania należy oddać do odzysku lub usunąć zgodnie z lokalnymi przepisami.

Wskazówki BHP i PPOŻ
Produkt nie został sklasyfikowany jako niebezpieczny według rozporządzenia (WE) 1272/2008 ze zmianami. Zawiera 1,2benzoizotiazol-3(2H)-on (BIT). Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej. Zawiera produkt biobójczy chroniący powłokę.
Zawiera: butylokarbaminian 3-jodo-2-propynylu (IPBC). Ryzyko uczulenia skóry. Stosować rękawice ochronne.

Powyższe informacje nie są wyczerpujące i kompletne. Dane opierają się na badaniach laboratoryjnych oraz doświadczeniu praktycznym i są przekazywane zgodnie z
naszą najlepszą wiedzą. Jakość wyrobu zagwarantowana jest naszym systemem produkcji opartym na wymaganiach norm ISO 9001 i ISO 14001. Jako producent nie
możemy kontrolować warunków, w jakich produkt jest używany lub różnorodności czynników, które mają wpływ na wykorzystanie i zastosowanie produktu. Nie
bierzemy odpowiedzialności za szkody spowodowane użyciem wyrobu w sposób niezgodny z zaleceniami i w niewłaściwych celach. Zastrzegamy sobie prawo do
zmiany podanych informacji bez wcześniejszego uprzedzenia.
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