VOIMA PEITTOSUOJA
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Tuotetyyppi

Vesiohenteinen, puolihimmeä peittosuoja puupinnoille ulkokäyttöön. Huippuluokan
homesuojaus Home Proof -teknologialla.

Maalaustuoteryhmä

463 Puujulkisivujen vesiohenteiset peittosuojat RL 11...13

Käyttökohteet

Ulkokäyttöön uusille ja aiemmin maalatuille puupinnoille. Sahatut ja höylätyt
puupinnat, puutalot, huvilat, kesämökit, aidat ja erityyppiset ulkorakennukset.

Riittoisuus

Sahalaudalle 4-6 m²/l
Höylälaudalle 8-10 m²/l

Kiiltoryhmä

Puolihimmeä, 4 (RT-luokitus)

Kuiva-ainetilavuus

n. 36 %

Tiheys

n. 1,2 kg/l, SFS 3635

Ohenne

Vesi

Levitysmenetelmät

Maalaus siveltimellä tai ruiskulla.

Kuivumisaika

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

Maalausolosuhteet

Maalattavan pinnan tulee olla kuiva ja puhdas. Alin maalaus- sekä kuivumislämpötila
on + 5ºC. Ilman suhteellisen kosteuden oltava alle 80 %. Puun kosteuden tulee olla alle
18 %.

Värisävyt

Valkoinen A-pohja tai väritön C-pohja. C-pohja sävytettävä ennen käyttöä. A-pohja
voidaan sävyttää tai käyttää sellaisenaan. Sävytetään yleisimpien ulkomaalikarttojen
mukaan sävytyspastoilla.

Varastointi

Ei palava. Ei saa jäätyä.

Pakkauskoot

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

Tuoteselosteen tiedot perustuvat käytännön kokemuksiin ja laboratoriokokeisiin. Emme voi vaikuttaa tuotteen työskentely- ja / tai
käyttöolosuhteisiin. Vastaamme vain tuotteen laadusta. Takaamme, että tuote on Eskaro Oy:n laadunvarmistuksen mukainen. Emme vastaa
vahingoista, jotka aiheutuvat tuotteen käytöstä vastoin käyttötarkoitusta tai -ohjetta.
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KÄYTTÖOHJEET
Esikäsittely
Maalaamaton pinta

Puhdista pinnat liasta, pölystä sekä mahdollisesta homeesta. Pohjusta pinnat
pohjusteella. Käsittele metallipinnat ruosteenestopohjamaalilla. Poista oksankohdista
irtoava pihka ja käsittele ne oksalakalla. Pohjamaalaa kertaalleen.

Aikaisemmin maalattu pinta
Puhdista pinnat huolellisesti liasta ja pölystä sekä irtonaisesta vanhasta maalista
teräsharjaa ja/tai kaavinta käyttäen. Puhdista homeiset pinnat pesuaineella. Käsittele
puupuhtaat pinnat pohjusteella sekä pohjamaalaa kertaalleen.
Maalaus

Sekoita Voima Peittosuoja hyvin ennen käyttöä ja maalaa 1-2 kertaan.

Työvälineiden pesu

Poista ylimääräinen maali työvälineistä ja pese ne välittömästi vedellä ja saippualla.

Tuoteturvallisuus

Myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia. Voi aiheuttaa allergisen
ihoreaktion. Sisältää 5-kloori-2-metyyli-2H-isotiatsol-3-onia ja 2-metyyli-2H-isotiatsol3-onia (3:1), Terbutryyni <0,1 %, Karbendatsiimi <0,1 % ja 3-jodi-2propynyylibutyylikarbamaatti <0,03 %. Säilytä lasten ulottumattomissa. Vältettävä
päästämistä ympäristöön. Käytä suojakäsineitä. JOS KEMIKAALIA JOUTUU IHOLLE:
Pese runsaalla vedellä ja saippualla. Valumat on kerättävä. Hävitä sisältö/pakkaus
paikallisten määräysten mukaisesti ongelmajätteiden keräilypisteeseen.

VOC

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

Kuljetus

VAK/ADR -
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