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Produktnavn Strikotherm puss Pearl selvrensende 1,5 - 2 - 3 mm

Varenr./ NOBBnr. 18359/ 51200777 (1 mm) • 18353/ 49209682 (1,5 mm) • 18354/ 49209697  (2 mm)

Sammensetning En dekorativ sparkelpuss på basis av silikonisert akrylsyreester-bindemiddel og styren, med 
rolig og regelmessig kornete overflate. Strikotherm Sparkelpuss PEARL benytter seg av en 
spesialutviklet «Strikoxan»-teknologi, som påvirker mikrostrukturen til fasadeoverflaten slik at 
«selvrensende» egenskaper oppstår. I tillegg oppnås det optimal regntetthet og meget høy 
dampåpenhet.

Egenskaper Denne selvrensende pussen krever minimalt med vedlikehold, er ripe- og støtfast, holder seg 
elastisk og slipper meget lett CO

2
 og vanndamp gjennom. Dekorasjonspussen er avperlende og 

har slik sterkt forbedret motstand mot smuss, i tillegg til at den er værbestandig, slagregntett, 
motstandsdyktig mot algevekst og mot 
industri- og luftforurensning.

Farger: Standard hvit, farger i henhold til Strikoliths fargevifte med en klarhetsgrad på >70 %. 
Farger fra andre fargevifter etter forespørsel.

Bruksområde Dekorasjonspuss/sluttpuss for Scan Air-Tec fasadesystem, EPS/XPS eller Scan Blokk. 
Dekorasjonspuss for sluttbehandling av Strikotherms fasadeisolasjonssystemer COMFORT og 
PREMIUM. Kan også brukes på tørre, rene og faste mineralske underlag.  
De avperlende egenskapene gjør at man oppnår strukturelle vedlikeholdsfordeler.

Tekniske data: •   pH-verdi: ca. 9
•   Viskositet: ca. 400 Pa.s.
•   S.G.: ca. 1,7 gr/cm3

•   Andel tørre bestanddeler: 76 %

Underlag Underlaget må være bærekraftig og stabilt, og fritt for støv, løse deler, forskalingsolje, fukt eller 
andre forurensninger som kan påvirke hefteevnen negativt

Forbehandling underlag På Scan Air-Tec: 
Påføres med plastbrett på GW-FLEX etter herdetid på 48 timer.
På Strikotherm fasadeisolasjon:
Mørtelfiberlag bør være vindtørt og ha herdet i minimum 48 timer. Underlaget forbehandles 
deretter med Strikotherm Pearl-grunning i samme farge som topplaget.
På Strikocem/Strikolith-sparkelpussystemer:
Etter at mørtelen har tørket helt ut behandles denne med ett lag Strikolith Dypgrunning, tørke-
tid 24 timer. Forbehandle deretter det hele med Strikotherm Primer Pearl i fargen til overflate-
laget. Tørketid 24 timer.

Bruk Bland Strikolith puss PEARL til en homogen masse med maksimalt 2 % rent kranvann pr.
bøtte på 17 kg. Påføres jevnt etter korntykkelse for hånd eller med pussebrett av rustfritt stål 
eller med maskin, og strukturer etter ønske. Må ikke blandes med fremmede tilsetningsstoffer. 
Rengjør verktøy med vann rett etter bruk.

Forbruk Scan Air-Tec 1 mm / ca. 2 kg/m2

1,5 mm / ca. 2,5 kg/m2

2 mm / ca. 3 kg/m2

Lagring Oppbevares kjølig, lufttett og frostfritt. Holdbar i ca 2 år.

Sikkerhet Det anbefales bruk av personlig verneutstyr som dekker øyne og hud ved bruk av dekorpus-
sproduktene. Hvis puss Pearl kommer i kontakt med øynene bør disse umiddelbart spyles med 
store mengder rent vann (ca. 15 min.). Oppsøk deretter lege.
For mer informasjon, se sikkerhetsdatabladet til Strikolith.

Annet Sparkelpuss PEARL med forskjellige partinumre bør blandes godt med hverandre før bruk. 
Bygningsdeler som ikke skal behandles med sparkelpuss må maskeres med papir og maske-
ringstape. Fjern disse umiddelbart etter påføring av silikonpussen. Det er ikke tillat å blande inn 
ikke-foreskrevne tilsetningsstoffer. Må ikke benyttes ved underlags- og lufttemperatur under + 
5 °C eller hvis det forventes frost.
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