
                     

Florosil® TS 
 

Suojaa puuta, PVC:tä, linoleumia sekä kumilaattoja kosteudelta, 

alkaliselta kosteudelta sekä emissioilta.  
 

Florosil® TS on liuotinaineeton 2-komponenttinen järjestelmä, jota 

käytetään pinnan sulkemiseen, jottei vesi, kosteus tai emissiot 

betonista tai tasoitteesta pääsee kontaktiin lattiapinnoitteen kanssa.  

 

Florosil® TS  ehkäisee kosteusvaurioita tulvan sattuessa. 

 

Florosil® TS  on diffuusiosulku, joka on muokattu käytettäväksi, kun 

lattiapinnoitteita liimataan tai irtoasennetaan. 

 

Florosil® TS:ä  on myös mahdollista käyttää pinnoitteena. 

 

Florosil® TS  ei ole epoxi, minkä vuoksi se täyttää Ruotsin 

viranomaisten asettamat vaatimukset (Arbetsmiljöverket). 

 

Florosil® TS  on tiiviystestattu heliumilla sekä ammoniakilla. 

 

Florosil® TS  on liuotinaineeton sekoitus ,jonka pääainesosa on pii. 

 

 

Ominaisuudet 

• Tukee “terveet rakennukset” rakenteita 

• Suojaa liimaa sekä lattiapinnoitteita rakennus- sekä 

maakosteudelta. 

• Liuotinaineeton 

• Pysäyttää emission 

• Vastustuskykyinen alkalista kosteutta kohtaan 

• Yhteensopivuustestattu erilaisten lattiapinnoitteiden kanssa 

• Ei rakennuskorkeutta 

• Tukee homogeenisia lattiarakenteita 

• Kulutustestattu 

To protect and preserve… 



Työohjeet 

Lattian joka käsitellään, täytyy olla täysin puhdas pölystä, betoniliimasta, öljystä 
maalista, liimasta sekä muista epäpuhtauksista. Epäpuhtaudet lattiassa hiotaan 
timantilla. Alustan vetolujuus pitää olla vähintään 1,5 Mpa, kun lattiaan liimataan 
puulattia. Lattian lämpötila asennusvaiheessa ei saa alittaa 15 °C.  

Florosil® TS:n  voi asentaa lattioihin, jonka suhteellinen kosteus on jopa 98 % (Mitattu 
RT-kortin mukaisesti). 

Florosil® TS asennetaan suoraan betoniin tai tasausmassaan (ei hienotasoite). Jos 
Florosil® TS hienotasoitetaan, on pinta ensin pohjustettava Schönox SHP, Utzin PE 
370 tai muulla vastaavalla primerilla.  

Sekoitus ja levitys 

Komponentit 1 ja 2 sekoitetaan matalakierroksisella sekoittajalla. Sekoitussuhdetta 
ei saa muuttaa. Jos pakkaus suljetaan huolellisesti, valmista sekoitusta voidaan 
käyttää 24h sisällä.  

Florosil® TS asennetaan 2 kertaa telalla. 

Lattian pinnoitus on mahdollista suorittaa 48 tunnin päästä. Pinnasta tulee ‘ei imevä’, 
mikä on otettava huomioon liimauksessa. 

Hygienia 

Käytä sopivia suojavarusteita sekä kumikäsineitä ja suojalaseja. Vältä kosketusta 
ihon ja silmien kanssa. Katso turvallisuusohje. 

Kulutus 

1 litraa valmiiksi sekoitettua Florosil® TS :ä riittää n. 3-5 m2, riippuen pinnan 
huokoisuudesta. 

Pakkaus 

Polyeteenipakkaus, 15kg, 3kg tai 1,5kg. 

Varastointi 

Avaamatonta pakkausta voidaan säilyttää huonelämpötilassa 12 kuukautta. 

Sähköposti: mikael.kauppila@sancon.fi Web: www.sancon.fi 
Valmistaja: Silanex Ab, Ruotsi 

 Yllä oleva tieto on neuvoa-antavaa, eikä jälleenmyyjä tai valmistaja ole vastuussa, 
jos tuotetta käsitellään väärin tai huolimattomasti. Epävarmoissa tilanteissa, ota aina 

yhteyttä jälleenmyyjään. 

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. 

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