PUNAMAALI
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Tyyppi

Öljypohjainen, vesiohenteinen teollinen punamaali
karheille puupinnoille ulkona. Muodostaa hengittävän
ja ajan myötä kauniisti kuluvan maalipinnan.

Maalaustarvikeryhmä

464 Puujulkisivujen vesiohenteiset talousrakennusmaalit RL 11...13

Käyttökohteet

Uusille ja aikaisemmin punamaalilla maalatuille karkeille puupinnoille ulkona, kuten
talousrakennusten, navettojen, aittojen ja latojen sahalauta- ja hirsiseinät. Ei sovellu
höylättyjen tai muilla maalityypeillä maalattujen pintojen käsittelyyn. Säänkestävä
maali talousrakennusten kuten aittojen, navettojen, vajojen ja latojen maalaukseen.

Riittoisuus

Sahatulla pinnalla noin 5 m²/l.

Kiiltoryhmä

Täyshimmeä 6 (RT-luokitus).

Tiheys

n. 1.4 kg/l, SFS 3635

Ohenne

Vesi

Levitysmenetelmät

Maalaus siveltimellä tai harjalla.

Kuivumisaika

Kosketuskuiva
n. 1 h
Seuraava käsittely
n. 4 h
(+ 23 ºC, ilman suht.kost 80 %)

Maalausolosuhteet

Maalattavien pintojen tulee olla kuivia ja lämpötilan vähintään +8 ºC sekä suhteellinen
kosteus alle 80 %, myös maalin kuivumisen aikana.

Värisävyt

Ei sävytetä. Valmissävy punainen

Pakkauskoot

10 L
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KÄYTTÖOHJEET
Esikäsittely
Maalaamattomat pinnat

Maalattavat pinnat on puhdistettava huolellisesti liasta ja pölystä harjaamalla.
Maalaus suoritetaan ohentamattomalla maalilla 1 – 2 kertaa.

Aikaisemmin maalattu pinta

Maalattavat pinnat on puhdistettava huolellisesti ja kaikki irtonainen ja hilseilevä
vanha maali on poistettava käyttämällä teräsharjaa. Mahdollinen home poistetaan
homeenpoistoaineella ohjeiden mukaan. Valmiiksi maalaus suoritetaan
ohentamattomalla maalilla 1 – 2 kertaa.

Maalaus

Sekoita Punamaali hyvin ennen käyttöä. Levitä siveltimellä tai harjalla.

Työvälineiden pesu

Poista ylimääräinen maali työvälineistä ja pese ne välittömästi vedellä.

Tuoteturvallisuus

Sisältää 1,2-bentsisotiatsol-3(2H)-oni ja 5-kloori-2-metyyli-2H-isotiatsol-3-onia ja 2metyyli-2H-isotiatsol-3-onia (3:1). Voi aiheuttaa allergisen reaktion. Säilytä lasten
ulottumattomissa. Lue varoitukset huolellisesti ennen käsittelyä. Käytä vaadittuja
henkilönsuojaimia. Hävitä sisältö/pakkaus paikallisten määräysten mukaisesti
ongelmajätteiden keräilypisteeseen. Sisältää maalikalvon ja tuotteen säilyvyyttä
parantavia biosidivalmisteita: IPBC ja Terbutryyni ja Karbendatsiimi ja BIT ja
C(M)IT/MIT (3:1). Voi aiheuttaa ihon herkistymistä. Käytä suojakäsineitä. Vältä
sumun/suihkeen hengittämistä.

VOC

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

Kuljetus

Suojeltava jäätymiseltä
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