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RK TIILIKATTOMAALI      4.11.2021 
 
 
Tuotetyyppi Vesiohenteinen akrylaattipohjainen tiilikattomaali 
 
Maalaustarvikeryhmä 2012 419 Muut kiviainespintojen vesiohenteiset  
  maalit RL 11...13 
 
Käyttökohteet Soveltuu läpivärjätyille ja  
 tehdasmaalatuille betonikattotiilille 
 
Riittoisuus  3–7 m2/l riippuen pinnan imevyydestä ja profiilista 
 
Kiiltoryhmä  Täyshimmeä, 6 (RT-luokitus) 
 
Kuiva-ainepitoisuus n. 40 % 
 
Tiheys  n. 1,3 kg, SFS 3635 
 
Ohenne  Vesi 
 
Levitysmenetelmät Maalaus voidaan suorittaa siveltimellä tai ruiskulla.  

Korkeapaineruiskutuksessa suutinkoko 0,018"- 0,023". 
 
Kuivumisaika  Kosketuskuiva: n. 2 h 

Seuraava käsittely: n. 4 h 
(kun +23 ºC, ilman suht.kosteus 50 %) 

 
Maalausolosuhteet Maalattavan pinnan on oltava kuiva ja puhdas. Alin maalaus- sekä kuivumislämpötila 

on +5 ºC ja ilman suhteellisen kosteuden on oltava alle 80 %. Maalin on kuivuttava 
ennen sadetta tai kasteen muodostumista. Vältä maalaamista kuumille, yli +50 ºC 
pinnoille. 

 
Säänkestävyys  Hyvä myös kaupunki-, teollisuus- ja meri-ilmastossa. 
 
Värisävyt Vakiosävyt: Vanha kupari, Tiilenpunainen, Raudanpunainen, Musta ja Grafiitinharmaa. 

C-pohja, joka voidaan sävyttää kattomaalivärikarttojen mukaisiin C-pohjan sävyihin. 
Koemaalausta pienellä määrällä maalia suositellaan aina. Vakiosävyjen valmistuksessa 
on käytetty erittäin hyvin auringon UV-säteilyä kestäviä epäorgaanisia 
rautaoksidipigmenttejä.  

 
Varastointi  Ei palava. Suojeltava jäätymiseltä. 
 
Pakkauskoot  9 l ja 18 l 
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KÄYTTÖOHJEET 

Esikäsittely Puhdista katto poistamalla lehdet, roskat ja irtoavat kasvustot esimerkiksi harjaamalla. 
Sammaleenpoistoon ja pesuun käytetään RK Sammaleenpoistoainetta. Puhdistetut 
pinnat huuhdellaan huolellisesti vesipainepesulla ja annetaan kuivua. 
Korkeapainepesussa vältä rakenteiden vaurioittamista. 

 
 Asbestia sisältävän alustan käsittelyssä on noudatettava Valtioneuvoston päätöstä 

asbestityöstä 1380/1994 sekä siihen liittyviä asetuksia 318/2006 ja 863/2010. 
 
Pohjamaalaus Ohenna RK Tiilikattomaali pohjamaalauksessa vedellä alustan huokoisuuden mukaan 

40 % ja sekoita ohennettu maali huolellisesti. Pohjamaalaus suoritetaan kertaalleen 
siveltimellä tai ruiskulla. Maalattavan pinnan on oltava kuiva, puhdas ja ehjä. 

 
Pintamaalaus Pintamaalaus suoritetaan kertaalleen ohentamattomalla tai 5-10 % ohennetulla RK 

Tiilikattomaalilla siveltimellä tai ruiskulla aikaisintaan neljän tunnin kuluttua 
pohjamaalauksesta. Maalattavan pinnan on oltava kuiva, puhdas ja ehjä. 

 
 Erityisen hauraita tiiliä käsiteltäessä suositellaan pohjamaalausta kahteen kertaan 40 % 

ohennettuna, jonka jälkeen pintamaalaus yhteen kertaan ohentamattomalla RK 
Tiilikattomaalilla. 

 
Työvälineiden pesu Poista ylimääräinen maali työvälineistä ja pese ne vedellä. 
 
Hoito-ohjeet  Maalattuja pintoja on käsiteltävä varoen muutamien viikkojen ajan, sillä tuote 

saavuttaa lopullisen kestävyytensä normaaliolosuhteissa noin kuukauden kuluttua. 
Lopullisen kestävyytensä saavuttaneet likaantuneet pinnat voidaan puhdistaa 
Maalarinpesulla. Erityisen likaiset pinnat voidaan puhdistaa käyttäen vahvempaa 
seosta Eskaro Maalarinpesusta. Puhdistettu maalipinta huuhdellaan pesun jälkeen 
vedellä.  

 
Huoltokäsittely  RK Tiilikattomaalilla maalatut pinnat voidaan huoltomaalata RK Tiilikattomaalilla. 
 
Tuoteturvallisuus: Haitallista vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia. Säilytä lasten ulottumattomissa. 

Lue varoitukset huolellisesti ennen käsittelyä. Vältettävä päästämistä ympäristöön. 
Käytä suojakäsineitä. Valumat on kerättävä. 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), Terbutryyni 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/i): 140g/l (2010) 
  Tämä tuote sisältää max 140 g/l VOC 
 
KULJETUS  VAK/ADR - 
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