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Tekniset tiedot DECOSA tuotteet    
 

 
LISTAT:  POLYSTYREENI XPS JA EPS 
 
Materiaali:   Polystyreeni 
Paloluokitus:  B2 (DIN 4102) 
Soveltuvuus: Kuivat ja kosteat tilat 
Materiaalin paksuus:  Riippuu mallista 
Ympäristö:  CFC-vapaa, ei terveydelle haitallisia aineita, kierrätettävä, ei luokitella 

ongelmajätteeksi 
 
XPS- ja EPS-polystyreenilistat voidaan maalata vesiohenteisilla maaleilla. Pohjan tulee olla 
puhdas, kuiva, kiinteä, sileä ja kestää kuormitusta. Sahaa lista haluttuun pituuteen 
hienohampaisella sahalla. Käytä apuna jiirilaatikkoa. Asenna lista DECOSA-yleisliimalla. Pyyhi 
ylipursunnut liima välittömästi kostealla sienellä. Liiman menekki n. 20 g/m. Viimeistele 
saumakohdat liimalla tai kitillä. 
 
 
LISTAT: DUROSTYLE 
 
Materiaali:   Duropolymeeri (polystyreeni) 
Paloluokitus:  B2 (DIN 4102) 
Soveltuvuus: Kuivat ja kosteat tilat 
Materiaalin paksuus:  Riippuu mallista 
Ympäristö:  CFC-vapaa, ei terveydelle haitallisia aineita, kierrätettävä, ei luokitella 

ongelmajätteeksi 
 
 
Erittäin kovat Durostyle-listat voidaan käsitellä millä tahansa maalilla. Pohjan tulee olla puhdas, 
kuiva, kiinteä, sileä ja kestää kuormitusta. Sahaa lista haluttuun pituuteen hienohampaisella 
sahalla. Käytä apuna jiirilaatikkoa. Asenna lista DECOSA-yleisliimalla. Pyyhi ylipursunnut liima 
välittömästi kostealla sienellä. Liiman menekki n. 20 g/m. Viimeistele saumakohdat liimalla tai 
kitillä. 
 
 
LISTAT: POLYURETAANI (PUR) 
 
Materiaali:   Polyuretaani, pinta PVC-kalvoa 

Lämmönkesto: Hetkellisesti +80 ⁰C 

Soveltuvuus: Kuivat ja kosteat tilat 
Materiaalin paksuus:  Riippuu mallista 
Ympäristö:  CFC-vapaa, ei terveydelle haitallisia aineita 
 
Erittäin kovat Durostyle-listat voidaan käsitellä millä tahansa maalilla. Pohjan tulee olla puhdas, 
kuiva, kiinteä, sileä ja kestää kuormitusta. Sahaa lista haluttuun pituuteen hienohampaisella 
sahalla. Käytä apuna jiirilaatikkoa. Asenna lista DECOSA-yleisliimalla. Pyyhi ylipursunnut liima 
välittömästi kostealla sienellä. Liiman menekki n. 20 g/m. Viimeistele saumakohdat liimalla tai 
kitillä. 
 
 
 
PARRUT JA PARRUKULMAT, POLYURETAANI (PUR) 
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Materiaali:   Polyuretaani 

Lämmönkesto: Hetkellisesti +120 ⁰C 

Soveltuvuus: Kuivat ja kosteat tilat 
Materiaalin paksuus:  Riippuu mallista 
Ympäristö:  CFC-vapaa 
 
 
Aitoa puuta muistuttava polyuretaaniparru, tehdasväreinä tumma tammi ja pohjamaalattu 
valkoinen. Parrut voidaan käsitellä millä tahansa maalilla. Testaa maalia ensin pienelle alueelle.  
Pohjan tulee olla puhdas, kuiva, kiinteä, sileä ja kestää kuormitusta. Sahaa parru haluttuun 
mittaan hienojakoisella sahalla. Asennus DECOSA-yleisliimalla. Liiman menekki: 1 
liimapatruuna/10 m. Parrut tulee tukea huolellisesti muutamaksi tunniksi asennuksen jälkeen. 
Saumojen viimeistely kitillä ja petsillä tai metallinauhajäljitelmällä. 
 
 
PETSI TUMMA 
 
R- ja S-lausekkeet: 
 
 R10  Syttyvää 
 S2 Säilytettävä lasten ulottumattomissa 
 S3 Säilytettävä viileässä 

S43 Sammutukseen käytettävä soveltuvaa sammutusvälinettä 
Sammutukseen ei saa käyttää vettä. 

S46 Jos ainetta on nielty, hakeuduttava heti lääkärin hoitoon ja näytettävä 
tuotepakkaus ja etiketti 

S51 Huolehdittava hyvästä ilmanvaihdosta 
S56 Tämä aine ja sen pakkaus on toimitettava ongelmajätteen 

vastaanottopaikkaan 
 

 Sisältää 2-butanonoksiimia. Voi aiheuttaa allergisia reaktioita. 
 Sisältää raskasbentsolia, metoksia ja propanolia 

VOC (g/l) max. 555 g/l. (haihtuvat orgaaniset yhdisteet) 
 

PETSI VALKOINEN 
 
R- ja S-lausekkeet: 
   
 R10 Syttyvää 

R52/53 Haitallista vesieliöille. Voi aiheuttaa pitkäaikaisia haittavaikutuksia 
vesiympäristössä 

R66 Toistuva altistus voi aiheuttaa ihon kuivumista tai halkeilua 
S23 Vältettävä aineen hengittämistä 
S24 Varottava kemikaalin joutumista iholle 
S38 Kemikaalin käyttö edellyttää tehokasta ilmanvaihtoa tai sopivaa 

hengityssuojainta 
S51 Huolehdittava hyvästä ilmanvaihdosta 
S61 Vältettävä päästämistä ympäristöön. Lue erityisohjeet. 
 
 
Sisältää 2-butanonoksiimia. Voi aiheuttaa allergisia reaktioita. 
VOC (g/l) DIN ISO 11890: 2004/42/IIA(e)(500) 436.  
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