Laattojen saumaus

ARDEX RG
Epoksipesu

• Epoksisaumausjäämien poistoon
• Viimeistelypuhdistukseen klinkkereillä, lasitetuilla laatoilla ja
tiiviillä lasittamattomilla laatoilla
• Laattojen puhdistukseen ennen ARDEX - tuotteita
• Työkalujen puhdistukseen epoksijäämistä

Käyttöalue
Ulkona ja sisällä. Lattiat ja seinät.
Epoksipuhdistus epoksisaumajäämien poistoon. Peruspuhdistukseen
erityisen likaisilla laattapinnoilla ja viimeistelypuhdistukseen uusilla laattapinnoilla.
ARDEX RG -epoksipesu poistaa myös erityyppiset öljyt, rasvat, vahat
ja muut vastaavat pinttymät.
Soveltuvat pinnat
ARDEX RG soveltuu klinkkereille, lasitetuille laatoille ja tiiviille lasittamattomille laatoille.
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Tyyppi
Alkalinen tiiviste koostuu biologisesti hajoavista alkaleista, tensideistä
ja lisäaineista.
ARDEX RG on käyttövalmis mutta tarvittaessa se voidaan laimentaa
jopa 1:10 (10 osaa vettä).
Ominaisuudet
Likaa irrottavat ainesosat vaikuttavat pinnan epäpuhtauksiin ja sitovat
nämä laimennusveteen.

Laattojen saumaus

ARDEX RG
Epoksipesu
Työskentely

Tekniset tiedot ARDEX - laatuvaatimusten mukaan:

Epoksijäämien poisto
Pinnan likaisuudesta riippuen voidaan ARDEX RG -epoksipesua käyttää
laimentamattomana tai laimentaa vedellä jopa 1:10 (10 osaa vettä).
10–20 minuutin vaikutusajan jälkeen hangataan pinta valkoisella Scotch Brite -sienellä. Paksumpiin koviin likakerroksiin käytetään epoksipesua laimentamattomana tai laimennetaan vedellä 1:3 (3 osaa vettä) ja
vaikutusaikaa voidaan pidentää aina 30 minuuttiin asti. Pesuliuos ei
saa kuivua puhdistettavalle pinnalle. Lian irrottua pinnat pestään vielä
pariin kertaan runsaalla puhtaalla vedellä. Lietteen poistoon voidaan
käyttää myös märkäimuria tai lattianpuhdistusvaunua.

Menekki						
manuaalisesti:
n. 100–200 ml / 1 l vettä		
koneellisesti:
n. 300–400 ml / 1 l vettä

Peruspuhdistus
Irtonainen lika poistetaan aluksi. ARDEX RG -epoksipesu levitetään
pehmeällä harjalla, sienellä tai pyyhkeellä laimentamattomana tai vedellä laimennettuna 1:10 ja annetaan vaikuttaa 10–20 minuuttia.

Tilavuuspaino:

n. 1,1 g/cm³

pH-arvo:

n. 14 (tiiviste)

Ulkonäkö:

nestemäinen, kirkas ja kellertävä

Liukenee veteen:

täysin

Käyttölämpötila:

+15 °C – +25 °C

Pakkaus:

muovipullo 1 kg netto, 10 kpl/ltk

Varastointi:

Avaamaton pullo n. 24 kk kuivassa
tilassa pakkaselta suojattuna.

Seos ei saa kuivua puhdistettavalle pinnalle. Seos poistetaan kumilastalla ja pinnat pestään 1–2 kertaan runsaalla puhtaalla vedellä. Lietteen poistoon voidaan käyttää myös märkäimuria tai lattianpuhdistusvaunua.
Huomaa
Epoksipuhdistusta ei saa käyttää luonnonkiville, kiillotetuille marmoreille, lakkapinnoille, eloksaalipinnoille tai muille alkalisuuteen reagoiville
pinnoille.
ARDEX RG 12 ja ARDEX WA -epoksijäämät poistetaan mahdollisimman
aikaisin mutta aikaisintaan kuitenkin 12 tunnin kuluttua saumauksesta.
Mitä pidemmälle puhdistus jätetään sen työläämpää puhdistus on.

ARDEX - tuotteet on testattu laboratoriossa ja käytännössä. Kun noudatetaan voimassa olevia viranomaisten määräyksiä ja ohjeita rakentamisesta
sekä antamiamme ohjeita tuotteen käytöstä, saadaan haluttu lopputulos. Tuotteisiin annettuihin käyttöohjeisiin saattavat vaikuttaa maakohtaiset
rakennusmääräykset, rakenteet, sertifiointivaatimukset ja käytännön kokemus.
Sivu 2/2

08/2019

Epävarmoissa tilanteissa suosittelemme koetyötä.

