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Huomioitavaa: Tämä tekninen tuoteseloste korvaa kaikki aiemmat versiot. Kaikki tässä teknisessä tuoteselosteessa annetut 
ohjeistukset ovat pitkäaikaisten testiemme ja kokemuksemme tulosta ja ne on annettu hyvässä uskossa. Koska erilaisia 
materiaaleja ja pintoja kuten myös mahdollisia käyttökohteita ja -tapoja on suuri määrä ja ne ovat kontrollimme ulkopuolella, 
emme voi ottaa vastuuta saavutetuista tuloksista. Koska suunnittelu, pintojen laatu ja työskentelyolosuhteet eivät ole 
hallinnassamme, tämän julkaisun mukainen vastuu ei ole voimassa. Kaikissa tapauksissa suosittelemme alustavien testien 
suorittamista ennen varsinaisen lopullisen työn aloittamista. Soudal pidättää oikeuden muutoksiin ilman ennakkoilmoitusta.
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Tekniset tiedot
Perusaine Akryylidispersio
Olomuoto Tahna
Kuivumistapa Fyysinen kuivuminen
Nahkoittuminen* (23°C/50% R.H.) Ca. 5 min
Tiheys Ca. 0,58 g/ml
Lämpötilankestävyys** -20 °C → 80 °C
Käyttölämpötila 5 °C → 30 °C
Kuistuma Kutistua
* Nämä arvot voivat vaihdella ympäristötekijöiden, kuten lämpötilan, kosteuden ja pintojen tyypin mukaan. ** Nämä arvot 
koskevat täysin kovettunutta tuotetta.

Tuotekuvaus
Repair Express Plaster on korkealaatuinen 
täyttö- ja tiivistemassa seinien ja kattojen 
halkeamien ja ruuvinreikien helppoon ja 
kutistumattomaan korjaamiseen tai täyttöön.

Ominaisuudet
 Sileä viimeistely
 Erittäin nopea kovettuminen
 Ei kutistu
 Voidaan hioa kovettumisen jälkeen
 Voidaan maalata erittäin nopeasti (15 

minuutin - muutaman tunnin kuluttua 
käytetyn tuotteen määrästä riippuen).

 Erittäin hyvä tarttuvuus moniin huokoisiin 
materiaaleihin

Käyttökohteet
 Pienten reikien ja halkeamien 

korjaamiseen kipsissä, betonissa, 
solubetonissa,…

 Seinien ja kattojen halkeamien täyttöön ja 
korjaamiseen (kipsilevy, betoni, kivi jne.).

 Kutistumis- ja halkeamien korjaamiseen 
sisätiloissa mineraalipinnoille, kuten kipsi-, 
betoni-, muuraus- ja koristekipsi.

 Seinien ja kattojen staattisten liitosten ja 
halkeamien täyttämiseen.

 Synteettisten viimeistely- ja koristeprofiilien 
saumojen kutistumaton viimeistely.

Pakkaus
Väri: valkoinen
Pakkaus: 310 ml patruuna, ämpäri

Säilyvyys
12 kuukautta avaamattomassa pakkauksessa 
viileässä ja kuivassa säilytyspaikassa +5 ° C - 
+25 ° C lämpötilassa. Suojattava jäätymiseltä.

Pinnat
Pinnat: kaikki yleisimmät huokoiset pinnat 
rakentamisessa ja remontoinnissa. Ei sovellu 
bitumisille materiaaleille, lasille, metallille, 
PE:lle, PTFE:lle ja PP:lle.
Kunto: saumattavien alustojen tulee olla 
puhtaita, kuivia ja pölyttömiä.
Pinnan esivalmistelu: Erittäin huokoiset pinnat 
tulee esikäsitellä laimennetulla Repair Express 
Plaster :lla (1 osa Repair Express Plaster + 2 
osaa vettä).
Suosittelemme alustavaa tartuntatestiä 
jokaiselle pinnalle.

Sauman mitat
Staattiset liitokset 2 mm asti.

Käyttötapa
Käyttötapa: Poista kaikki irtonaiset hiukkaset 
ennen Repair Express Plaster:n levittämistä. 
Levitä naulankannoille tai muille materiaaleille 
maalikerros ennen Repair Express Plaster: n 
levittämistä. Tämä estää ruosteen jälkeisen 
värimuutoksen. Levitä tiivistysaine 



  
Tekninen tuoteseloste

Repair Express Plaster
Versio: 6/01/2022 Sivu 2 Of 2

Huomioitavaa: Tämä tekninen tuoteseloste korvaa kaikki aiemmat versiot. Kaikki tässä teknisessä tuoteselosteessa annetut 
ohjeistukset ovat pitkäaikaisten testiemme ja kokemuksemme tulosta ja ne on annettu hyvässä uskossa. Koska erilaisia 
materiaaleja ja pintoja kuten myös mahdollisia käyttökohteita ja -tapoja on suuri määrä ja ne ovat kontrollimme ulkopuolella, 
emme voi ottaa vastuuta saavutetuista tuloksista. Koska suunnittelu, pintojen laatu ja työskentelyolosuhteet eivät ole 
hallinnassamme, tämän julkaisun mukainen vastuu ei ole voimassa. Kaikissa tapauksissa suosittelemme alustavien testien 
suorittamista ennen varsinaisen lopullisen työn aloittamista. Soudal pidättää oikeuden muutoksiin ilman ennakkoilmoitusta.

Soudal Oy Teollisuustie 6 51200 Kangasniemi
Tel: +358 201 980 610 tekninentuki@soudal.fi www.soudal.fi

tiivistyspistoolilla tai kittiveitsellä halkeamaan, 
saumaan tai ruuvinreikään. Viimeistely märällä 
lastalla tai lastalla antaa tasaisimman tuloksen. 
Suuret halkeamat, staattiset liitokset tai suuret 
ruuvinreiät levitä mieluiten 2 kerrosta tuotetta. 
Riippuen alustan huokoisuudesta, levitä toinen 
kerros tuotetta n. 1 tunti. Levitetyn materiaalin 
määrästä riippuen tuote voidaan maalata 15 
minuutin - useiden tuntien kuluttua.
Puhdistus: Ennen kuivumista Repair Express 
Plaster voidaan poistaa vedellä pinnoilta ja 
työkaluista.
Viimeistely: Viimeistely märällä kittiveitsellä tai 
lastalla antaa tasaisimman tuloksen.
Korjaukset: Samalla materiaalilla.

Terveys- ja turvallisuussuositukset
Noudata tavanomaista teollisuushygieniaa. 
Lisätietoja pakkauksesta.

Huomioitavaa
 Älä käytä kosteissa tiloissa tai 

sovelluksissa, joissa jatkuva veteen 
upottaminen on mahdollista.

 Ei sovellu ulkokäyttöön.
 Ei sovellu liike- ja liikuntasaumoihin.
 Maalaus erittäin täytetyillä maaleilla voi 

johtaa maalin kuoriutumiseen.


