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Putken halkaisija mm L mm
50 - 200 30

250 - 300 40

SMU-valurautaputki suositellaan katkaistavaksi lastuavilla katkaisulaitteille. 
Putkia katkaistaessa paras lopputulos saadaan, kun joko putki tai katkaisulaite on kiinnitetty 
esim. jigiin tai penkkiin.

• käyttövalmis 1-komponenttinen punaruskea maali
• helppokäyttöinen, ei valu
• sivellin kiinni kannen sisäpuolella, ei kuivu
• seos: liuotinpohjainen akryylihartsi

SMU-VALURAUTAPUTKEN 
KATKAISU- JA PUTKIPÄIDEN 
SUOJAAMINEN

Tuotetta käytetään suojaamaan valurautaviemäriputkien katkaisupäitä korroosiolta. 
Käytä AINA kun katkaiset putken.
Ei saa käyttää juomavesiverkostoissa.

• Katkaise putki oikeaan pituuteen esim. ohjeen mukaisilla katkaisulaitteilla.
• Poista AINA terävät särmät katkaisupinnoilta putken sisä- ja ulkopuolelta.
• Puhdista pinnat ennen maalausta epäpuhtauksista (pöly, rasva).
• Ravista maalipurkkia hyvin ennen käyttöä.
• Sivele peittävä kerros maalia kannessa olevalla siveltimellä paljaaseen jääneeseen

katkaisupintaan ja 30 mm:n leveälle liitosalueelle putken sisä- ja ulkopuolelle.

Katso kuva ja taulukko.

Liitosalue L putken sisä- ja ulkopinnalla

SMU

PUTKEN KATKAISU

PUTKIPÄIDEN SUOJAMAALAUS
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• Sulje maalipurkki tiiviisti heti käytön jälkeen kuivumisen välttämiseksi.
   Kuivumisaika alla olevan taulukon mukaan.

Putkikoko Määrä
DN 50 130

DN 75 90

DN 100 70

DN 125 55

DN 150 45

DN 200 35

DN 250 20

DN 300 15

Suojattujen katkaisupäiden lukumäärä 0,5 kg:n maalipurkilla/kpl

Lämpötila °C Kuivumisaika minuuttia
5 35

20 15

40 13

60 8

Kuivumisaika

• Asennus tulee tehdä Saint-Gobain PAMin ohjeiden mukaisesti.

EXTREM 1 on saatavissa 0,5 kg:n ja 1,0 kg:n purkeissa. Sivellin on integroitu kanteen.

• Varastoitava hyvin tuuletetussa tilassa yli 0 °C lämpötilassa.
• Varastointiaika avaamattomana kts. päivämäärä pakkauksessa.

Pinta Matta
Tiheys 2 ± 0.5 g/cm³

Väri Punaruskea

Kiintoaineen pitoisuus 57 %  ± 2

Tyypillinen kerrospaksuus 200µm

Teoreettinen riittoisuus 2.8 m ² /l 200 µm:n kuivakalvonvahvuudella

PAKKAUS

VARASTOINTI

TEKNISET TIEDOT
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Tuotteet ja lisätietoja osoitteessa pamline.fi

EXTREM-käsittely ja pantaliitin suojaavat putkea aggressiivisilta kemikaaleilta ja estää rakokor-
roosion syntymisen. Pantaliitin muodostaa suoja-alueen. 

Kun katkaisupäät on ohjeen mukaisesti suojattu, korroosion käynnistyminen estyy. 

Katkaisupää käsitelty, 
korroosio ei pääse pinnoitteen alle

Käsittelemätön katkaisupää, 
korroosio pääsee pinnoitteen alle

Liitospanta

Suoja-alue

TURVALLISUUS - TERVEYS - YMPÄRISTÖ

Tämä tuote on luokiteltu vaaralliseksi. Lue käyttöturvallisuustiedote sekä käyttöohje huolellisesti 
ennen käyttöä. Käyttöturvallisuustiedote on ladattavissa osoitteesta www.pamline.fi. Varmistu 
käytön aikana hyvästä tuuletuksesta. Käytä suojaimia.

Duo-panta


