Detail

Nestemäinen polyuretaanipohjainen vedeneriste
yksityiskohtien toteutukseen ja tiivistämiseen. Kuituvahvisteinen.

Edut

Käyttökohteet

• Yksinkertainen ja nopea asentaa
siveltimellä tai telalla
• Muodostaa yhtenäisen, vahvan, saumattoman
ja vedenpitävän pinnan
• Valmis pinta kestää vettä, sadetta ja pakkasta
• Säilyttää mekaanisen lujuutensa vaikeissakin
sääolosuhteissa, -30...+80 °C
• Ei tarvitse erillisiä kiinnikkeitä
• Tiivistysmassan vaurioituessa voidaan päälle
levittää uusi kerros massaa
• Edullinen

•
•
•
•
•

Menekki

2-3
kg/m2

2-3 kg/m2 käyttökohteesta riippuen. Menekki
on laskettu sileälle pinnalle optimiolosuhteissa.
Menekki vaihtelee levitettävän kerroksen
paksuuden ja alustan mukaan.

Pellitykset
Kattoikkunat
Piiput
Putket ja putkien läpiviennit
Vesikourut

Katepal Detail tiivistää
•
•
•
•

Betonia, laastia ja tiiltä
Bitumihuopakatetta
PVC- tai EPDM-katetta
Metallia (pinnoittamatonta ja pinnoitettua,
esim. Nova, Pural)
• Puupintoja

Tuotetiedot, Katepal Detail
Tuotekuvaus

Yksikomponenttinen, polyuretaanipohjainen, nestemäinen tiivistysmassa,
sisältää vahvikekuitua (synteettistä)

Pakkaustapa

6 kg metalliastia 		

Ominaisuudet

Väri
Tiheys
Viskositeetti
Murtovenymä

Testaustapa

Musta		
1,32 g/cm3
Tiksotrooppinen
> 250 %

ASTM D 412

Vetolujuus

> 4 N/mm2

ASTM D 412

Tartuntalujuus (betoni)

> 2 N/mm2

ASTM D 903

Asennusolosuhteet
Vedenpainekestävyys

Lämpötila +5...+35 °C
ei vuotoja (1 m vesipatsas 24 h)

DIN EN1928
Asennusohjeet kääntöpuolella

Detail
Nestemäinen polyuretaanipohjainen vedeneriste
yksityiskohtien toteutukseen ja tiivistämiseen. Kuituvahvisteinen.
Käyttöönotto
Sekoita tiivistysmassa hitaasti ja kauttaaltaan sekaisin puukauhalla. Älä käytä
sähkötyökaluja! Massassa oleva vahvikekuitu sekoitetaan tasaisesti koko massaan.

Tiivistettävän pinnan valmistelu
Huolellinen pinnan valmistelu on tärkeää
kestävän lopputuloksen aikaansaamiseksi.
Pinnan on oltava puhdas ja kuiva. Uusien
betonipintojen pitää antaa kuivua vähintään neljä viikkoa ennen Katepal Detailin
käyttöä. Vanhat pinnoitteet, lika, rasvat,
öljyt, orgaaniset materiaalit ja pöly pitää
poistaa tiivistettäviltä pinnoilta. Älä pese
pintaa vedellä!

Pohjustus

Levitys
Levitä Katepal Detailia ohjeiden mukaisesti
pohjustetulle pinnalle 10 cm leveällä siveltimellä kunnes koko alue on käsitelty. Levitä
tarvittaessa toinen kerros 18–36 tunnin
kuluttua, riippuen ensimmäisen kerroksen
vahvuudesta ja asennusolosuhteista.

sirotetta. Sirote myös suojaa Katepal Detail
-tiivistysmassaa UV-säteilyltä ja mekaaniselta rasitukselta.
Varoitus! Katepal Detail tiivistysmassalla
käsitellyt pinnat ovat liukkaita märkänä.
Liukkauden estämiseksi voit käsitellä pinnan viimeistelyohjeen mukaisesti haluamallasi sirotteella.

Säilytys ja pakkaus

Huom! Älä levitä Katepal Detailia, kun
lämpötila on alle +5 °C äläkä jäätyneille/
kuuraisille pinnoille, sateen tai sumuisen
kelin aikana, märän primeroinnin päälle,
pinnoille joissa on jäännöskosteutta tai jos
kosteutta pääsee siirtymään Katepal Detail
-tiivistyskerroksen alle.

Katepal Detail toimitetaan 6 kg metalliastioissa. Astiat säilyvät kuivassa ja viileässä paikassa 9 kuukautta valmistuspäivämäärästä. Suojaa pakkaus suoralta
auringonvalolta ja kosteudelta. Säilytyslämpötila +5...+30 °C.

Matalat lämpötilat hidastavat kuivumista
ja korkeat lämpötilat nopeuttavat kuivumista – ota tämä huomioon työvaiheiden
suunnittelussa.

Älä pakkaa tiivistysmassaa eri pakkaukseen kuin alkuperäinen pakkaus. Pakkauksessa tulee aina olla näkyvillä valmistajan
nimi, tuotteen käyttötarkoitus, eränumero
ja käyttöturvatiedote.

Viimeistely
Värierojen tasaamiseksi voit levittää märälle
Katepal Detail -pinnalle haluamasi väristä
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Puhdista sileät likaiset ja rasvaiset pinnat
MEK-liuottimella. Huom! Liuotinta ei käytetä bitumipinnoille, liuottaa bitumia.
Sileät pinnat karhennetaan esimerkiksi
hiomapaperilla tai teräsharjalla. Ruostumaton teräs ja huokoiset betonipinnat tai
muut vastaavat pinnat (sementtilaasti,

luonnonkivi) täytyy pohjustaa esimerkiksi
Sika Primer-3N:llä.

Puhdista, valmistele ja tarvittaessa
pohjusta tiivistettävä pinta ylläolevien
ohjeiden mukaisesti.

Rajaa alue, jonka haluat tiivistää – käytä
esim. paksua maalarinteippiä. Levitä kerros Katepal Detailia siveltimellä tasaisesti
koko alueelle.

Poista suojateippaus. Voit viimeistellä
tuoreen Katepal Detail -pinnan värillisellä
sirotteella.

Katepal Oy, Katepalintie 15, 37500 LEMPÄÄLÄ
Tuoteinfo 03 375 9111 myynti@katepal.fi

www.katepal.fi

