
Suoritustasoilmoitus (DoP) on saatavilla osoitteesta penosil.com

TÄYTTÖ JA MAALAUS

PAINTERS’ SILICONE
Maalattava saumamassa liikuntasaumoihin

PÄÄLLEMAALATTAVISSA
Painters’ Silicone voidaan maalata kovettumisen jälkeen. Erilaisten maalien ja vernissoiden 
runsauden vuoksi on aina suositeltavaa tehdä ensin soveltuvuuskoe.

100% VENYMÄ
Sauman laajetessa ja supistuessa tiivisteen tulee joustaa sen mukana. Painters’ Siliconen 
venymä voi olla jopa 100% sauman leveydestä ilman, että se murtuu tai irtoaa. Näin sauma 
pysyy aina siistinä ja hyvännäköisenä.

SISÄ- JA ULKOKÄYTTÖÖN
Painters’ Silicone -saumamassa sopii erinomaisesti käyttöön sisätilojen liikuntasaumoissa 
ennen pintakäsittelyä ja maalausta, erityisesti kohteissa, joissa perinteinen akryylisauma-
massa voi pettää. Sillä voi täyttää myös pienehköjä rakoja ulkokohteissa. Tartunnan varmis-
tamiseksi alustan tulee olla puhdas, kuiva, pölytön ja rasvaton.

SUUNNITELTU LIIKUNTASAUMOJA VARTEN
Painters’ Siliconella on normaaleja akryylisaumamassoja suurempi liikuntakyky ja jousta-
vuus. Kun niin paljon kotona olevia saumoja altistuu liikkeille, on tärkeää käyttää sellaista 
saumamassaa, joka kestää saumojen laajenemista ja supistumista. Siksi tarjoammekin 
ratkaisun: Painters’ Silicone pitää kaikki saumat siistin näköisinä ja halkeamattomina.

HELPPOA JA SIISTIÄ TYÖTÄ
Painters’ Silicone muodostaa homogeenisen pinnan, jota on helppo tasoittaa lastalla ja 
peittää maalilla. Se antaa maalatun pinnan pysyä pitkään esteettisenä ja siistinä. Tuotteen 
vesiohenteisuuden ansiosta työkaluja, käsiä ja pintoja voi pestä pelkällä vedellä.

MIKSI PÄÄLLEMAALATTAVA PAINTERS’ SILICONE?
• Vesiohenteinen koostumus ja mieto haju.
• Yhteensopiva useimpien maalien kanssa.
• Ei sisällä liuottimia, ftalaatteja eikä isosyanaatteja.
• Kestää hyvin UV-säteilyä, sään vaikutuksia ja ikääntymistä.
• Hyvä tartunta useimpiin yleisiin rakennusmateriaaleihin.
• Työkaluja on helppo puhdistaa vedellä.

TEKNISET TIEDOT

F-EXT-INT CLASS 12,5P / S: CLASS S1

OMINAISUUS YKSIKKÖ ARVO

Sideaine: vesipohjainen akryylitiiviste  

Tiheys g/cm³ 1,42

Pintakuiva minuuttia 8-10

Virtausvastus mm 0

Mikrobiologisten organismien kasvu, (ISO 846)  1 -erittäin 
alhainen

Käyttölämpötila °C +5…+40

Lämmönkestävyys °C -30…+75

Liikevara % ±12,5

Kovuus, Shore A (ISO 868) n. 10

Kimmomoduli 100% venymä (ISO 37) N/mm² 0,32

Vetolujuus (ISO 37) N/mm² 0,39

Murtovenymä (ISO 37) % 350

* – Lue vastuuvapauslauseke.

VÄRI PAKKAUS

 290 ml patruuna, 
12 kpl/ltk.

YLEISIMMÄT KÄYTTÖKOHTEET

Ulko- ja sisäpintojen liikuntasaumojen 
tiivistys ennen maalausta: seinät ja katot, 
nurkat ja kulmat, ikkunan- ja ovenkarmien 
sisäpinnat.
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KÄYTTÖRAJOITUKSET
Ei tartu polyeteeniin (PE), polypropeeniin (PP), eikä 
Tefl on®:iin (PTFE). Ei saa käyttää käsittelemättömien 
metallien kanssa korroosioriskin vuoksi.

VINKKEJÄ JA OHJEITA
Tartunnan varmistamiseksi käsiteltävien pintojen tulee 
olla puhtaat, kuivat ja vapaat pölystä ja rasvasta. Pinnat 
puhdistetaan tarkoitukseen sopivilla tuotteilla valmista-
jan ohjeiden mukaisesti. Liitokset on suojattava sateelta, 
kunnes Painters’s Silicone on täysin kovettunut. Ei saa 
käyttää käsittelemättömien metallien kanssa hapettu-
misriskin vuoksi.

SÄILYVYYS
Säilyvyys 12 kuukautta, kun tuotetta säilytetään alkuperäi-
sessä, avaamattomassa pakkauksessa kuivissa olo-
suhteissa suojassa suoralta auringonvalolta +5...+25 °C 
lämpötilassa. ”Parasta ennen”-päiväys on merkitty 
pakkaukseen.

TARTTUU HYVIN
KIPSILEVY

BETONI

LAASTI

MUURATUT PINNAT

PUU

KERAMIIKKA

LASI

PINNOITETTUIHIN METALLEIHIN

PVC-MUOVIIN

1

2 90º
EasyPRO SPATULA

Käyttöikä vähintään 10 vuotta tarkoittaa sitäkin enemmän! 
Se tarkoittaa:
• luotettavuutta;
• kestävyyttä ja lujuutta;
•  ylivertaisia, pysyviä ominaisuuksia: joustavuutta, veden- ja UV-säteilyn 

kestävyyttä, halkeilemattomuutta ja jäätymättömyyttä.

Se tarkoittaa myös, että:
•  SÄÄSTÄT RAHAA. Koska saumauksia ei tarvitse korjata, säästät niin materiaa-

leissa, työvoimakustannuksissa kuin ajassakin.
•  AUTAT SUOJELEMAAN LUONTOA. Mitä vähemmän tuotteita käytetään ja mitä 

pitempään ne kestävät, sitä vähemmän jätettä päätyy kaatopaikoille tai luontoon.

Teollisuusteknologia on tullut kotiin
Korkean suorituskyvyn PENOSIL-tuotteita on käytetty jo 
yli 40 vuoden ajan siellä, missä saumaus- ja tiivistysaineilta 
vaaditaan kaikkein eniten: pilvenpiirtäjissä, ilmailualalla, 
ydinvoimaloissa, aurinkopaneeleissa, rautateillä, auto-
teollisuudessa ja laivanrakennuksessa, KOSKA ne:
• ovat täysin vesitiiviitä
• tarttuvat lujasti, eivät murene
• kovettuvat nopeasti
• ovat helppokäyttöisiä
• ovat käytössä pitkäikäisiä ja kestäviä

NYT haluamme, että myös kuluttajat pääsevät hyö-
dyntämään näitä teknologisia saavutuksia omissa 
kodeissaan. Koska PENOSIL on aina haastamassa alan 
standardeja, koska me olemme sitoutuneet laatun, 
koska me kiinnitämme huomiota pienimpiinkin yksityis-
kohtiin, koska me haluamme, että ihmisillä on hyvä 
ja lämmin olla kodeissaan, koska me uskomme, että 
KOTISI ansaitsee vain PARASTA.

Tarkemmat tekniset tiedot
penosileasypro.com

PENOSIL on Wolf Group -konserniin kuuluvan 
Krimelte OÜ:n rekisteröimä tavaramerkki.


