KANTRI ULKOMAALI, PUOLIHIMMEÄ
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Tuotetyyppi

Vesiohenteinen huippuluokan talomaali
uusille, teollisesti pohjamaalatuille sekä
aikaisemmin maalatuille puupinnoille.
Hyvä peittokyky, ei kellastu. Erittäin kestävä.
Suojaa puuta vesirasitukselta läpäisten
kuitenkin vesihöyryä.

Maalaustuoteryhmä 2012

461 Puujulkisivujen vesiohenteiset dispersiomaalit

Käyttökohteet

Uusien, teollisesti pohjamaalattujen sekä aikaisemmin
käsiteltyjen puupintojen ulkomaalaukseen, esim.
lautaverhoillut ulkoseinät, aidat ja vuorilaudat.

Riittoisuus

Höylätyt ja aiemmin maalatut pinnat: n. 7-9 m2/l.
Sahatut pinnat: n. 4–6 m2/l.

Kiiltoryhmä

Puolihimmeä, 4 (RT-luokitus)

Kuiva-ainetilavuus

n. 42 %

Tiheys

1,20 – 1,30 kg/l, SFS 3635

Ohenne

Vesi

Levitysmenetelmät

Sively tai ruiskutus. Korkeapaineruiskutuksessa suositellaan 0,018"- 0,023"suutinta.
Ohennus tarvittaessa, max. 10 til.%.

Kuivumisaika

Kosketuskuiva: n. 1 h
Seuraava käsittely: n. 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

Valkoinen A-pohja tai väritön C-pohja. C-pohja sävytettävä ennen käyttöä. A-pohja
voidaan sävyttää tai käyttää sellaisenaan. Sävytetään yleisimpien ulkomaalikarttojen
mukaan sävytyspastoilla. Varaa aina yhtenäistä pintaa varten riittävä määrä samaa
maalierää mahdollisten värierojen välttämiseksi.

Varastointi

Ei palava. Suojeltava jäätymiseltä.

Pakkauskoot

0,9, 2,7, 9 ja 18 l
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KÄYTTÖOHJE:

Sekoita maali huolellisesti, ohenna tarvittaessa vedellä.

Uudet pinnat:

Puhdista käsittelemättömät pinnat mahdollisesta liasta ja irtoavasta aineksesta. Pese
homehtuneet pinnat soveltuvalla pesuaineella käyttöohjeen mukaisesti. Huuhtele
hyvin ja anna pintojen kuivua. Käsittele puupuhtaat pinnat Eskaro Protect Aqua
Pohjustepuunsuojalla mahdollisimman pian rakentamisen jälkeen. Poista
oksankohdista irtoava pihka. Levitä Eskaro Kantri Ulkomaali siveltimellä tai ruiskulla 2
kertaa. Käsittele puun päätypinnat huolellisesti. Pohjamaalina voidaan käyttää myös
Eskaro Wood Primer ulkopohjamaalia, tällöin pintamaalaus Eskaro Kantri Ulkomaalilla
1–2 kertaa.

Teollisesti pohjamaalatut pinnat:
Puhdista puupinta mahdollisesta liasta ja irtoavasta aineksesta. Pese homehtuneet
pinnat soveltuvalla pesuaineella käyttöohjeen mukaisesti. Huuhtele hyvin ja anna
pintojen kuivua. Levitä Eskaro Kantri Ulkomaali siveltimellä tai ruiskulla 2 kertaa.
Käsittele puun päätypinnat huolellisesti.
Aikaisemmin maalatut pinnat:
Puhdista maalattava pinta huolellisesti. Poista irtonainen vanha maali teräsharjaa
ja/tai kaavinta käyttäen. Pese homehtuneet/likaiset pinnat soveltuvalla pesuaineella
käyttöohjeen mukaisesti. Huuhtele hyvin ja anna pintojen kuivua. Käsittele
puupuhtaat pinnat Eskaro Protect Aqua Pohjustepuunsuojalla. Levitä Eskaro Kantri
Ulkomaali siveltimellä tai ruiskulla 1–2 kertaa. Käsittele puun päätypinnat huolellisesti.
Työvälineiden pesu

Poista ylimääräinen maali työvälineistä ja pese ne välittömästi vedellä.

Maalipinnan hoito-ohjeet

Maalattua pintaa on käsiteltävä varoen, sillä tuote saavuttaa lopullisen kovuutensa ja
kestävyytensä normaaliolosuhteissa noin 4 viikossa. Likaantunut pinta voidaan pestä
aikaisintaan n. kuukauden kuluttua maalaamisesta Eskaro BioClean Maalarinpesulla
käyttöohjeen mukaan. Pesun jälkeen huuhtele pinnat ja anna kuivua.
Eskaro Kantri Ulkomaali voidaan huoltomaalata vastaavantyyppisillä vesiohenteisilla
ulkomaaleilla, esim. Kantri-sarjan talomaaleilla tai Voima Peittosuojalla.

Tuoteturvallisuus:

Haitallista vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia. Säilytä lasten ulottumattomissa.
Lue varoitukset huolellisesti ennen käsittelyä. Vältettävä päästämistä ympäristöön.
Käytä suojakäsineitä. Hävitä sisältö/pakkaus paikallisten määräysten mukaisesti..
Sisältää 1,2-bentsisotiatsol-3(2H)-oni (BIT) ja 5-kloori-2-metyyli-2H-isotiatsol-3-onia ja
2-metyyli-2H-isotiatsol-3-onia (3:1) ja 3-Jodi-2-propynyylibutyylikarbamaatti (IPBC)
sekä 2-oktyyli-2H-isotiatsoli-3-oni (OIT). Voi aiheuttaa allergisen reaktion. Varoitus!
Vaarallisia keuhkorakkuloihin kulkeutuvia pisaroita saattaa muodostua suihkutuksen
yhteydessä. Älä hengitä suihketta tai sumua. Käyttöturvallisuustiedote toimitetaan
pyynnöstä.

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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