BLOCKER ERISTEMAALI
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Tuotetyyppi

Vesiohenteinen, himmeä läpilyöntiä estävä eristemaali sisäkäyttöön.

Käyttökohteet

Porraskäytävät, käytävät, hotellien sisätilat, keittiöiden katot ym. Eristää tehokkaasti
savu-, nikotiini-, karsta-, vesivaurio-, ruoste-, ym. jäljet. Maalilla on hyvät peittoominaisuudet sekä tarttumiskyky erilaisiin pintoihin. Sopii myös aikaisemmin
alkydimaalilla maalatuille pinnoille.

Maalaustuoteryhmä

214 Sisäseinien ja sisäkattojen vesiohenteiset läpilyöntiä estävät pohjamaalit RL
01...03

Riittoisuus

8 - 12 m²/l

Kiiltoryhmä

Himmeä, 5 (RT-luokitus)

Kuiva-ainepitoisuus

n. 41 %.

Ohenne

Vesi

Levitysmenetelmät

Maalaus siveltimellä tai telalla.

Kuivumisaika

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

Maalausolosuhteet

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

Värisävyt

Valkoinen perusmaali. Voidaan käyttää sellaisenaan tai sävyttää sisämaalikarttojen
mukaisiin sävyihin.

Varastointi

Ei palava. Suojeltava jäätymiseltä.

Pakkauskoot

2,7 l ja 9 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

Aikaisemmin maalattu
pinta

Puhdista uudet pinnat liasta ja pölystä. Tasoita pinnat tarvittaessa sopivalla
tasoitteella ja hio kuivunut pinta. Poista hiontapöly.

Pese ennen maalatut pinnat ja huuhdo huolellisesti vedellä. Anna kuivua. Tasoita kolot
ja syvennykset kohteeseen soveltuvalla tasoitteella ja hio kuivunut pinta. Poista
hiontapöly.

Maalaus

Sekoita Blocker Eristemaali hyvin ennen käyttöä, ohenna tarvittaessa vedellä ja
maalaa 1-2 kertaan.

Työvälineiden pesu

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

Tuoteturvallisuus

Tuotteen koostumus ei edellytä varoitusmerkintöjä. Käytössä noudatettava
huolellisuutta ja vältettävä tarpeetonta altistumista. Nestemäinen maalijäte on
toimitettava ongelmajätteiden keräilypisteeseen. Tyhjät, kuivat myyntipakkaukset
voidaan
toimittaa
yleiselle
kaatopaikalle.
Tuotteesta
on
saatavilla
käyttöturvallisuustiedote.

VOC

EU raja-arvo tälle tuotteelle (kat. A/a): 30g/l (2010)
Tämä tuote sisältää max 30 g/l VOC

Kuljetus

VAK/ADR-
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