
TUOTETIETOESITE
Sika® Reemat Lite
LASIKUITU VAHVIKEVERKKO

TUOTEKUVAUS
Sika® Reemat Lite on lasikuitu vahvikeverkko joka on
osa Sikagard® Hygienic seinäpinnoite järjestelmää.

KÄYTTÖ
Vahvikeverkkona Sikagard® Hygienic Seinäpinnoite
järjestelmässä

▪

Saneeraus ja uudiskohteissa▪

LUONTEENOMAISTA / EDUT
Helppo ja nopea asentaa▪
Helppo asentaa vaikeisiin kohteisiin▪
Varmistaa pohjamaalin oikean kerrospaksuuden▪
Parantaa järjestelmän halkeaman silloituskykyä▪
Parantaa järjestelmän mekaanisen rasituksen ominai-
suuksia

▪

TUOTETIETO
Kemiallinen pohja Lasikuitu

Pakkaus Rulla: 1m leveä ja 50m pitkä

Olomuoto / Väri Valkoinen

Käyttöikä Oikein varastoituna tuote ei vanhene

Varastointiolosuhteet Varastoituna huolellisesti alkuperäisessä, avaamattomassa ja vaurioitumat-
tomassa pakkauksessa tasaisella alustalla kuivissa olosuhteissa ja
+5°C…+25°C lämpötilassa.

Tiheys ~30 g / m2

MENETELMÄ TIETO
Menetelmä Tarkemmat ohjeet ja käyttökohteet, katso Sikagard® Hygienic seinäpinnoi-

te järjestelmien tuotetietoesitteet ja järjestelmäesitteet.
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TYÖSTÖ OHJEET
TYÖSTÖ

Mikäli pohjustetta käytetään tulee sen olla täysin kui-
vunut ennen Sikagard® Hygienic seinäpinnoite järjes-
telmän levittämistä. (katso pohjusteen
tuotetietoesite). Suojattavat alueet (kaiteet jne.) On
suojattava teipillä tai muovikalvolla.

Sika® Reemat Lite käytetään yhdessä Sikagard® Hygie-
nic seinäpinnoite järjestelmien kanssa.

Levitä Sikagard® Hygienic järjestelmän ensimmäinen
kerros ohjeen mukaiseen kerrospaksuuteen (katsotuo-
tetietoesite). Työskentele vain niin pitkälle, että mate-
riaali pysyy tuoreena (märkänä).

Vedä Sika® Reemat Lite auki ja varmista, ettei kuplia
tai ryppyjä ole. Sika® Reemat Lite limityksen on oltava
vähintään 5 cm päällekäin ja varmistettava, että sau-
man kohta on riittävän märkä.

Verkko voi vaatia vain vähän ylimääräistä materiaalia
jotta saavutetaan yhtenäinen peittävä pinta, tässä työ-
vaiheessa ei tarvitse lisätä merkittävästi materiaalia.

Jatkokäsittelyssä noudatetaan kuivumisaikaa / jatkokä-
sittelyaikaa katsolisätietoja Sikagard® Hygienic järjes-
telmien tuotetietoesitteistä / järjestelmäohjeista.

RAJOITUKSET
Noudata voimassa olevaa Sikagard® Hygienic pinnoit-
teiden, tuotetietoesitettä ja järjestelmäohjetta.

PERUSTIEDOT
Kaikki tekniset tiedot tässä tuotetietoesitteessä perus-
tuvat laboratoriotesteihin. Käytännössä saadut mit-
tausarvot voivat vaihdella sellaisista olosuhteista joh-
tuen, jotka eivät ole Sikan kontrolloitavissa.

PAIKALLISET MÄÄRÄYKSET
Pyydämme ottamaan huomioon, että paikalliset mää-
räykset eri maissa voivat vaikuttaa tuotteen käyttöön.
Tarkista tarkat käyttöohjeet ja -kohteet paikallisesta
tuotetietoesitteestä.

YMPÄRISTÖ, TERVEYS JA TURVALLI-
SUUS
ASETUS (EC) NO 1907/2006 - REACH

OIKEUDELLINEN HUOMAUTUS
Kaikki tiedot, ja erityisesti kaikki suositukset liittyen Si-
ka-tuotteiden työstämiseen ja loppukäyttöön, on an-
nettu hyvässä uskossa perustuen Sikan tämänhetki-
seen tietämykseen ja kokemukseen tuotteistamme,
kun niiden huolellinen varastointi, käsittely ja käyttö
tapahtuu normaaliolosuhteissa Sikan suositusten mu-
kaisesti. Käytännössä erot materiaaleissa, käsiteltävis-
sä alustoissa ja todellisissa työskentelyolosuhteissa
ovat sellaiset, että mitään varsinaista takuuta tuot-
teen myyntiä tai sopivuutta tiettyyn käyttötarkoituk-
seen koskien tai mitään muutakaan oikeudellista vas-
tuuta ei ole johdettavissa näistä ohjeista, mistään kir-
jallisista suosituksista tai annetuista neuvoista. Käyttä-
jän tulee testien avulla varmistua tuotteen sopivuu-
desta aiottuun käyttökohteeseen ja -tarkoitukseen. Si-
ka varaa itselleen oikeuden muuttaa tuotteen ominai-
suuksia. Kolmansien osapuolten oikeudet on huomioi-
tava. Kaikissa tilauksissa ja toimituksissa noudatetaan
Sikan voimassaolevia yleisiä myynti- ja toimitusehtoja.
Käyttäjän on aina tukeuduttava ko. tuotteen viimei-
simpään voimassaolevaan paikalliseen tuotetietoesit-
teeseen, jonka toimitamme pyydettäessä.
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