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PUCEST PU Tix on polyuretaanipohjainen kaksikomponenttinen korjausmassa, joka on kehitetty kuluneiden
PUCEST polyuretaanipinnoitteiden korjaukseen. TIX massa toimitetaan pakkauksessa jossa on mukana
sekoitusastia, suojakäsineet, sekoitustikku sekä lasta massan levittämiseen.

TIX massan käyttö on helppoa. Korjattavalta alueelta poistetaan mahdolliset irtonaiset jäämät ja karhennetaan
korjattava alue esimerkiksi karkealla hiomalaikalla ja tarvittaessa rajata korjattava alue maalarinteipillä, näin
saadaan aikaiseksi siisti korjattu alue.

PUCEST PU Tix muodostuu läpinäkyvästä hartsikomponentista Pu Tix A ja punaisesta kovettajasta PU Tix B, jotka
voi helposti sekoittaa käsin.

Vaihe 1 (Korjattavien pintojen valmistelu)
Käsiteltävät pinnat ja niiden ympäristö on ensin puhdistettava perusteellisesti. Pohjan on oltava
täysin puhdas eikä siinä saa olla rasvaa tai kosteutta.

Korjattava alue on hyvä merkitä ennen hiomista.

Korjattava alue hiotaan esimerkiksi karkealla laikalla, jotta PU Tix tarttuu pintaan hyvin kiinni.
Puhdista hiottu pinta irtopölystä ja rasvasta.

Korjattava alue voidaan rajata esimerkiksi maalarinteipillä.

Huomaa: PUCEST Tix tarttuu hyvin vain hyvin puhdistettuun ja kuivaan pintaan.

Vaihe II (Sekoittaminen)
Ennen korjausta on PU Tix A:n ja PU TiX B:n oltava huoneenlämpöisiä. Purkkien avaamisen yhteydessä on
käytettävä pakkauksen mukana tulleita suojakäsineitä. Työlämpötilan tulee olla yli +10°C.

Pieniä määriä sekoitettaessa on sekoitussuhteen oltava 100:60. Vaaka on hyvä apuväline, jotta suhteet saadaan
oikeiksi. Kun sekoitetaan koko määrä, on huomioitava, että molemmat astiat on tyhjennetty perusteellisesti.

PU TIX A laitetaan erilliseen sekoitusastiaan, anna purkin valua täysin tyhjäksi. Sekoita PU TIX B huolellisesti ja
lisää se sekoitusastiaan. Sekoita massa huolellisesti mukana olevalla sekoitustikulla. Noin 20–30 sekunnin päästä
masssan viskositeetti alkaa kasvaa ja siitä tulee kirsikanpunainen sileä massa.
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Vaihe III (Massan levitys)
Massan voi levittää mukana toimitetun lastan avulla. Massa on tasoitettava hyvin, niin
ettei siihen jää ilmakuplia.

Kun massa on täysin kuivunut, sen päälle voi levittää tarvittaessa lisäkerroksia. Kun
massaa levitetään suurille pinnoille, kannattaa edetä pieni alue kerrallaan.

Valmiiksi sekoitettu massa on käytettävä viimeistään 10 minuutin kuluessa massojen
yhdistämisestä.

Jos käytetään useampi purkillinen Tix massaa, on suositeltavaa sekoittaa komponentit
purkki kerrallaan juuri ennen levittämistä.

Vaihe IV (Jälkikäsittely)
Maalarinteipin voi irrottaa korjatusta alueesta heti. PU Tix on täysin kuiva noin
vuorokaudessa.
Kuivumisaikaa voi nopeuttaa puhaltamalla alueelle lämmintä ilmaa esim.
lämminilmapuhaltimella. Älä kuumenna liikaa!

PUCEST PU Tix –korjausmassaa ei saa varastoida alle 0°C lämpötilassa.

Tärkeää:

Kovettajassa on isosyanaattia, joka voi aiheuttaa ihon, silmien ja hengitystiehyiden ärsytystä sekä allergisia
reaktioita. Allergisia tai henkilöitä, joilla on hengitystiehytsairauksia, varoitetaan käsittelemästä korjausmassaa.

Työskentelytilan on oltava puhdas ja hyvin tuuletettu. Iho ja silmät on suojeltava. Jos ainetta joutuu iholle, se
pitää heti pestä pois saippuavedellä. Jos ainetta joutuu silmään, huuhdotaan silmää 10-15 minuuttia juoksevalla
vedellä.

Jätteistä on huolehdittava asianmukaisesti.


