ISÄNNÄN PUNAMULTA
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Tyyppi

Aito, perinteinen punamultamaali, joka muodostaa hengittävän pinnan ja kuluu
vähitellen vuosien myötä.

Maalaustuoteryhmä

465 Puujulkisivujen vesiohenteiset perinnemaalit RL 11...13

Soveltuvuus

Uusien ja ennen punamultamaalilla maalattujen sahalautojen ja karkeiden
hirsipintojen ulkomaalaukseen. Ei sovellu öljy- tai lateksimaaleilla maalattujen eikä
höylälautapintojen maalaamiseen.

Käyttökohteet

Asuin- ja talousrakennusten sahalautapintaiset ja karkeat hirsipintaiset ulkoseinät.
Puutalot, kesämökit, leikkimökit, talousrakennukset jne.

Riittoisuus

3-5 m /l

Kiiltoryhmä

Täyshimmeä 6 (RT-luokitus)

Kuiva-ainepitoisuus

n. 33 tilavuus%

Pigmentti

Aito luonnon punamulta (20 paino%)

Tiheys

1,16 – 1,19 kg, SFS 3635

Ohenne

Vesi

Levitysmenetelmät

Maalaus siveltimellä tai harjalla.

Kuivumisaika

Pölykuiva
n. 4 h
Seuraava käsittely
24 h
(+23 ⁰C, ilman suht.kost 80 %)

Maalausolosuhteet

Maalattavien pintojen tulee olla kuivia ja lämpötilan +5 ⁰C sekä suhteellinen kosteus
alle 80 %, myös maalin kuivumisen aikana. Älä aloita maalausta sateen uhatessa eikä
suorassa auringonpaisteessa.

Värisävyt

Falupunainen

Varastointi

Suojeltava pakkaselta.

Pakkauskoot

10 l

2
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KÄYTTÖOHJEET
Esikäsittely

Sekoita maali hyvin ennen käyttöä.

Maalaamattomat pinnat

Maalattavat pinnat on puhdistettava huolellisesti liasta ja pölystä harjaamalla.

Aikaisemmin maalattu pinta
Aikaisemmin punamullalla maalatut pinnat on puhdistettava huolellisesti ja kaikki
irtonainen vanha maali on poistettava käyttämällä teräsharjaa. Mahdollinen home
poistetaan sopivalla homepesuaineella ohjeen mukaan.
Maalaus

Sekoita Isännän Punamulta hyvin ennen käyttöä. Levitä siveltimellä tai harjalla.
Maalaus suoritetaan ohentamattomalla maalilla 1 – 2 kertaa. Yleensä kertamaalaus
riittää hyvän peittokyvyn ansiosta.

Työvälineiden pesu

Poista ylimääräinen maali työvälineistä ja pese ne välittömästi vedellä

Tuoteturvallisuus

Varoitus. Haitallista nieltynä. Sisältää Rauta(II)sulfaattimonohydraatti <2,5 % ja 1,2bentsisotiatsol-3(2H)-oni <0,05 %. Jos tarvitaan lääkinnällistä apua, näytä pakkaus tai
varoitusetiketti. Säilytä lasten ulottumattomissa. Peseydy huolellisesti käytön jälkeen.
Syöminen, juominen ja tupakointi kielletty kemikaalia käytettäessä. JOS KEMIKAALIA
ON NIELTY: Ota yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN/lääkäriin jos ilmenee
pahoinvointia.
Huuhdo
suu.
Hävitä
sisältö/astia
voimassa
olevan
jätteidenhävityslainsäädännön mukaisesti.

Kuljetus

Tuote ei kuulu vaarallisten aineiden kuljetusmääräysten piiriin. (ADR/RID, IMDG, IATA)
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