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TECTACRYL Puolihimmeä kattopinnoite 6W019 

Hengittävä, peittävä, säänkestävä 

 
Ominaisuudet 

 

Puolihimmeä, säänkestävä akryylipohjainen kattopinnoite kalteville vesikatoille. Nopeasti kuivuva, likaa hylkivä, hyvin ilman ja 
sääolon vaikutuksia sietävä, hengittävä, elastinen ja säänkestävä VOB DIN 18363 -standardin mukaan. 

 

Käyttötarkoitus 
 

TECTACRYL Puolihimmeän kattopinnoitteen käyttökohteita ovat muun muassa sään vaikutuksista kärsineet betoni-, savi- ja 
kuitusementtitiilikatot, joiden kaltevuus on riittävä veden poistumisen kannalta. Ei sovi värjätyille, lasitetuille tai vettä ja likaa 
hylkivällä pinnoitteella käsitellyille kattotiilille. 

 

Huomaa: Katolta mahdollisesti talteen kerättävää sadevettä saa käyttää vasta noin vuoden kuluttua pinnoittamisesta.  
 

 

Pinnan soveltuvuus 
 

Ks. VOB, osa C, DIN 18363. 
 

Pinnan on oltava luja, kantava, kuiva ja puhdas, eikä siinä saa olla irtoavaa materiaalia. Helposti irtoavat, lohkeilevat ja hauraat 
aiemmat pinnoitteet on poistettava kokonaan. Puhdista kattopinnat painepesurilla perusteellisesti. Puhdistaminen on tehtävä 
veden poisvirtaussuuntaan, jotta katteen alle ei pääse vettä tai likaa. Jos katolla on levä-, sieni- tai sammalkasvustoa, se on 
suositeltavaa käsitellä ensin sopivalla sammalenpoistoaineella. Anna katon kuivua kunnolla ennen pinnoitteen levittämistä. 

 
Katto- ja katevauriot (esim. tiilten reunojen ja kulmien murtumat) on korjattava asianmukaisesti. 

 
 

TECTACRYL-TUOTTEIDEN KÄYTTÖSUOSITUS 

 
Pohjustus 

 

Pohjusta alustat niiden ominaisuuksien ja imukykyisyyden mukaisesti TECTACRYL LF-kattopohjusteella. Pohjustusaineen on 
imeydyttävä alustaan niin, että se jättää pinnan mataksi. Kalvon muodostumista, kiiltäviä kohtia ym. alustassa on vältettävä. 
Teknistä esitettä on noudatettava. Kokemuksen perusteella imemättömät, kiinteät ja kantavat alustat voidaan esikäsitellä 
suoraan ohennetulla TECTACRYL Silkinhimmeällä kattopinnoitteella. 

 

Välikäsittely 
 

1 kerros TECTACRYL Silkinhimmeää kattopinnoitetta, ohennettuna vedellä enintään 5 %. 
 

Viimeistely 
 

1 kerros TECTACRYL Silkinhimmeää kattopinnoitetta, ohennettuna vedellä enintään 3 %. 

Huomio: Pinnoitusmenetelmien kuvaileminen ja käsittelyehdotusten tekeminen eivät poista työn tekijältä vastuuta 

käsiteltävän pinnan tutkimisesta ja arvioinnista. 
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TECTACRYL Puolihimmeä kattopinnoite 6W019 

 
TEKNISET TIEDOT 

Käyttöalue: Vesikatot 

 
Aineen tyyppi: Vesiohenteinen akrylaattipinnoite kattotiilille 

 
Tyyppi: 6W019 

 
Käyttölämpötila: Alustan ja ilman lämpötila vähintään +5 °C. 

 

Huomaa: Ei saa käyttää kuumassa auringonpaisteessa! 
 

Levittäminen: Levitys siveltimellä tai telalla, korkeapaineruiskutus. Varo hengittämästä 

ruiskutussumua! Käytä tarvittaessa hengityssuojainta! Käytettävä sopivaa 
suojavaatetusta! 

 
Toimitusviskositeetti: Tiksotrooppinen 

 

Ruiskutusasetukset 

Ruiskutussuutin, -kulma ja -paine: 0,021–0,027”, 40–60°, 160–200 baaria 

 
Ohentaminen: Ohennetaan vedellä enintään 5 %. 

 

Riittoisuus: N. 180–250 g/m² siveltäessä 

 
Kuivumisaika 20 °C:ssa / Päällemaalattavissa seuraavana päivänä. 
65 %:n ilman suht. kosteudessa: Kuivumisaika voi vaihdella, jos ilmoitetuista arvoista poiketaan. 

 
Tuotteen VOC-pitoisuuden raja-arvot, 
A/c-luokka, vesiliukoinen, 40 g/l (2010): Tuotteen VOC-pitoisuus on enintään 40 g/l. 

 

Tiheys: N. 1,27 g/cm³ 

 
Pakkauskoko: 30 kg:n sanko 

 

Työvälineiden puhdistaminen: Heti käytön jälkeen vedellä ja saippualla 

 
Varastointi: Avattu astia on suljettava ilmatiiviisti. 

Säilytettävä viileässä mutta jäätymiseltä suojattuna. 
 

Säilyvyys: N. 12 kuukautta avaamattomassa alkuperäispakkauksessa. 

 

Hävittäminen: Vain täysin tyhjät astiat saa toimittaa kierrätettäväksi. 

 
Vaarallisten aineiden asetuksen mukaiset Sisältää säilöntäaineita. 
merkinnät: Ks. EU-direktiivin mukainen käyttöturvallisuustiedote. 
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TECTACRYL Puolihimmeä kattopinnoite 6W019 

 
TÄRKEÄ HUOMAUTUS: 

Juuri maalatun pinnan ennenaikainen kastuminen saattaa vaurioittaa tuoretta pinnoitetta ja siten vaikuttaa pinnan kiiltoon ja 
värisävyyn. Ulkomaalaustöitä tulee suorittaa vain sääolojen salliessa. Ulkomaalaustöitä saa suorittaa vain sääolojen salliessa. 

 
Tuotetta ei saa käyttää sateen uhatessa, hyvin tuulisessa säässä, sumuisessa säässä, pakkasella tai yli 80 prosentin 
ilmankosteudessa. 

 

Tekninen huomautus: Orgaanisten pigmenttien värisävyjen valonkestävyys on rajallinen. Epäorgaanisten pigmenttien 

värisävyjen valonkestävyys on erittäin hyvä. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Huomautus: Tämän teknisen tietolehden sisältö perustuu käytännössä saatuihin kokemuksiin. Tuotteen sopivuuden varmistaminen on aina 
käyttäjän vastuulla. Asiantuntijamme vastaavat mielellään tuotteiden käyttöä koskeviin kysymyksiin ja neuvovat niiden käytössä. 
Käyttömahdollisuuksien ja -tapojen monipuolisuuden vuoksi tämän teknisen tietolehden sisältö ei ole oikeudellisesti sitova. Kun tietolehdestä 
julkaistaan uusi versio teknisen kehityksen vuoksi, se korvaa aiemman version sisällön. Julkaisuajankohta: 04/2019 
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