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Tuotetyyppi

Vesiohenteinen akrylaattimaali ulkokäyttöön.

Maalaustuoteryhmä

461 Puujulkisivujen vesiohenteiset dispersiomaalit RL 11...13

Käyttökohteet

Uusien, ja aikaisemmin käsiteltyjen puupintojen maalaukseen, kuten talot, huvilat,
aidat ja ulkorakennukset.

Riittoisuus

Höylätyt ja aiemmin maalatut pinnat
Sahatut pinnat

Kiiltoryhmä

Himmeä, 5 (RT-luokitus)
Puolihimmeä, 4 (RT-luokitus)
Kiiltävä, 2 (RT-luokitus)

Kuiva-ainetilavuus

n. 42 %

Tiheys

1,20 – 1,30 kg/l, SFS 3635

Ohenne

Vesi

Levitysmenetelmät

Sively tai ruiskutus.
Korkeapaineruiskutuksessa suutin 0,018"- 0,023" eli 0,460 - 0,580 mm. Ohenninmäärä
ruiskutuksessa 0 - 10 til.%

Kuivumisaika

Kosketuskuiva
1h
Seuraava käsittely
2-4 h
(+23 ºC, ilman suhteellinen kosteus 50 %)

Maalausolosuhteet

Maalattavan pinnan tulee olla kuiva ja puhdas. Maalaustyön ja maalin kuivumisen
aikana on pinnan, ilman ja maalin lämpötilan oltava yli +5 ºC ja ilman suhteellisen
kosteuden alle 80 %. Puun kosteuden tulee olla alle 18 %.

Sävytys

Toimitetaan eri ulkomaalivärikarttojen mukaisina sävyinä. Sävytetään valkoiseen Apohjaan tai värittömään C-pohjaan.

Varastointi

Ei palava. Suojeltava jäätymiseltä.

Pakkauskoot

0,9, 2,7, 9 ja 18 l

7-9 m2/l.
4-6 m2/l.
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KÄYTTÖOHJEET
Esikäsittely

Sekoita maali huolellisesti.

Aikaisemmin maalaamaton pinta
Puhdista käsittelemättömät pinnat mahdollisesta liasta, homeesta ja irtoavasta
aineksesta. Käsittele pohjusteella. Maalaa metallipinnat ruosteenestopohjamaalilla.
Poista oksankohdista irtoava pihka ja käsittele ne oksalakalla. Pohjamaalaa kertaalleen
ja suorita pintamaalaus 2 kertaan.
Aikaisemmin maalattu pinta
Maalattava pinta puhdistetaan huolellisesti. Irtonainen vanha maali poistetaan
teräsharjaa ja/tai kaavinta käyttäen. Likaiset ja homeiset pinnat puhdistetaan
homeenpoistoliuoksella. Käsittele puupuhtaat pinnat pohjusteella sekä pohjamaalaa
kertaalleen. Pintamaalaus suoritetaan 1-2 kertaan.
Maalaus

Sekoita maali huolellisesti ja ohenna tarvittaessa vedellä. Levitä harjasiveltimellä tai
korkeapaineruiskulla. Värierojen välttämiseksi varaa yhtenäistä pintaa varten riittävä
maalierä yhteen astiaan sekoitettuna.

Työvälineiden pesu

Poista ylimääräinen maali työvälineistä ja pese ne välittömästi vedellä.

Tuoteturvallisuus

Haitallista vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia. Sisältää 5-kloori-2-metyyli-2Hisotiatsol-3-onia ja 2-metyyli-2H-isotiatsol-3-onia (3:1). Voi aiheuttaa allergisen
reaktion. Säilytä lasten ulottumattomissa. Lue varoitukset huolellisesti ennen
käsittelyä. Vältettävä päästämistä ympäristöön. Käytä vaadittuja henkilönsuojaimia.
Hävitä sisältö/pakkaus paikallisten määräysten mukaisesti ongelmajätteiden
keräilypisteeseen.

VOC

EU raja-arvo tälle tuotteelle (kat. A/d): 130 g/l (2010)
Tämä tuote sisältää max 130 g/l VOC

Kuljetus

VAK/ADR-
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