Preco Onecote
Pintahidastin
Onecote on muottipinnalle levitettävä pintahidastin. Se on edullinen ja helppokäyttöinen
ja soveltuu erityisesti suurille pesubetonielementeille.
Edut
 Ei sisällä aromaattisia liuottimia,
ympäristöystävällinen
 Kestää hyvin betonivalua
 Yksi kerros riittää, erillistä irrotusainetta ei tarvita
 Kestää höyrykäsittelyä ja korkeita lämpötiloja
 Sopii erityisesti suurille elementeille, joiden
hydrataatiolämpö nousee korkeaksi
 Voidaan käyttää teräs‐, lasikuitu‐ ja vaneri‐
muoteille
 Ei sisällä tolueenia
Tuotetiedot
Preco Onecote on erityisesti suunniteltu
käytettäväksi lämmitetyissä muoteissa tai
höyrykäsittelyn yhteydessä.
Preco Onecote levitetään muottipinnalle harjalla tai
telalla. Erillistä irrotusainetta ei tarvita.
Onecotea on saatavana eri laatuja eri pesusyvyyksille.
Harmaa
Keltainen
Lila

<1 mm
2 ‐ 3 mm
3 ‐ 4 mm

Useimmissa tapauksissa sopiva pesusyvyys paljastaa
kolmasosan tai puolet karkeimmasta kiviaineksesta.
Haluttu pesusyvyys on määritettävä ennakkokokein.
Tekniset tiedot
Olomuoto
Tiheys
Leimahduspiste
Käyttölämpötila
Riittoisuus

harmaa/keltainen/lila neste
n. 1020 kg/m3
12 oC
>5 oC
13 m2/l

Muottipinnan käsittely
Kaikkien muottipintojen tulee olla tiiviitä, puhtaita ja
kuivia.

Huokoiset tai puiset muotit on pinnoitettava sopivalla
uretaanitiivistysaineella ennen Onecoten
levittämistä.
Levitys ja riittoisuus
Preco Onecote on sekoitettava huolellisesti ennen
käyttöä. Riittoisuus on n. 13 m2/L
Preco Onecote levitetään ohuena tasaisena kerrok‐
sena harjalla tai telalla. Jos käsitelty muottipinta
kastuu ennen betonivalua, se on puhdistettava ja
käsiteltävä uudestaan. Valu voidaan tehdä heti kun
pintahidastin on kuivunut (n. 10 ‐ 15 min).
Myöhemmin samana tai seuraavana päivänä olo‐
suhteista riippuen elementti puretaan muotista ja
kovettumaton pintakerros pestään tai harjataan pois,
jolloin kiviaines paljastuu betonipinnalla.
Puhdistus
Työkalut puhdistetaan tolueenilla tai denaturoidulla
spriillä.
Käyttöturvallisuus
Preco Onecote on helposti syttyvä, ja ärsyttää ihoa ja
silmiä. Käytettävä henkilökohtaisia suojavarusteita.
Lisätiedot käyttöturvallisuustiedotteessa.
Varastointi
Preco Onecote on säilytettävä palavien nesteiden
varastossa. Se kestää varastointia 12 kk avaamatto‐
massa alkuperäispakkauksessa, kuivassa tilassa 2 ‐ 30
o
C lämpötilassa.
Pakkaukset
20 l astiat.
Kuljetustiedot
UN 1219, luokka 3

Tämän esitteen tiedot on ilmoitettu parhaan tietämyksen mukaan. Käyttäjä on kuitenkin itse vastuussa tuotteen soveltuvuudesta omaan
käyttötarkoitukseensa ja käyttöolosuhteisiin. Muutokset mahdollisia.
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