
                     

Florosil® TS Colour 
 
Liuotinaineeton 2-osainen maalausjärjestelmä betonilattioille ja 
tasoitusmassoille. 
 
Florosil® TS Colouria käytetään tiloissa, joihin kohdistuu kovaa 
rasitusta, esimerkiksi varastot, tuotantotilat, autotallit, työpajat jne. 
 
Florosil® TS Colourissa ei ole bisfenoli-A:ta, joten se täyttää Ruotsin 
Työympäristöviraston voimassa olevat vaatimukset. 
 
Florosil® TS Colour on tiheystestattu heliumkaasulla ja ammoniakilla. 
 
Florosil® TS Colour on liuotinaineeton piisekoite. 
 
Florosil® TS Colour -värjeä ovat RAL 7001 Harmaa ja RAL 7035 
Valkoinen.  
 
 
Ominaisuudet 
 
• Auttaa "terveen kodin" rakentamisessa 
• Voi käyttää suoraan kostealle betonille 
• Suojaa rakennuksen ja maaperän kosteudelta 
• Liuotinaineeton 
• Ei lainkaan päästöjä 
• Kestää alkalista kosteutta 
• Estää mahdolliset vesivahingot 
• Ei lisää rakennuskorkeutta 
• Vahvistaa betonia 
• Ei kalliita suunnittelukustannuksia 
• Tiheys- ja kulutustestattu 

To protect and preserve… 



Alusta 
Käsiteltävän lattian on oltava täysin puhdas eikä siinä saa olla esimerkiksi pölyä, 
irtonaista betonia, öljyä, maalia, liimaa, pölynsitojaa tai muita epäpuhtauksia. 
Likaantunut lattia on timanttihiottava. Lattian alusrakenteen lämpötila ei saa olla alle 
15oC. 
Florosil® TS Colouria voi käyttää lattiaan RF:llä enintään 98 %:iin asti, kun RBK-mittaus 
on suoritettu oikein. Florosil® TS Colour levitetään suoraan betonille/tasoitusmassalle 
(lattiatasoitteelle). Ei hienotasoitteelle.  

Sekoittaminen ja levittäminen 
Ainesosat 1 ja 2 sekoitetaan aina matalakierroksisella porakoneella. Sekoitussuhteita ei 
saa muuttaa.  
Ensimmäinen kerros tehtään Florosil® TS Transparentilla. Tämän jälkeen Florosil® TS 
Colouria levitetään 1–2 kerrosta. 
Uuden kerroksen voi levittää, kun aikaisempi kerros on hieman tahmea. Käytä 
levittämiseen "piikkareita". 
Valmis seos säilyy käyttökelpoisena hyvin suljetussa pakkauksessa 24 tuntia. 

Hygienia 
Käytä tarkoitukseen sopivia suojavarusteita sekä kumihanskoja ja suojalaseja. Vältä 
kosketusta ihon ja silmien kanssa. Lue käyttöturvallisuustiedote. 
Käytetyt työkalut on hävitettävä käytön jälkeen. 

Kulutus 
1 kg valmiiksi sekoitettua Florosil® TS Colouria riittää noin 3–5 m2:n alueelle alustan 
huokoisuudesta riippuen. 

Pakkaus 
Polyeteenipakkaus. Pakkauskoot ovat 16 kg, 3,2 kg ja 1,6 kg. 

Varastointi 
Avaamaton pakkaus säilyy huoneenlämmössä 12 kuukautta. 

Edellä mainitut tiedot ovat ainoastaan ohjeellisia eikä toimittaja ole vastuussa 
seurauksista, jotka ovat aiheutuneet tuotteen virheellisestä tai varomattomasta käytöstä. 
Epävarmoissa tilanteissa on aina otettava yhteyttä toimittajaan.  

Valmistaja: Silanex Ab, Ruotsi 

Web: www.sancon.fi

��Jälleenmyyjä: Oy SanCon Finland Ab, Stationsvägen 12, 64200 NÄRPIÖ��  
Puh.: Mikael Kauppila 040 487 0083 ����

Jos et ole varma, miten tuotetta tulee käyttää, ota yhteyttä Oy SanCon Finland Ab:hen. 
Jaamme mielellämme tietomme ja kokemuksemme kanssasi.  

 Sinun pulmasi – meidän tehtävämme. 

Sähköposti: mikael.kauppila@sancon.fi 
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