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RITARI RUOSTEENESTOPOHJAMAALI          4.11.2021 
 
 
Tuotetyyppi Himmeä, vesiohenteinen akrylaattisideaineeseen  
 perustuva tiiviin maalikalvon muodostava ja  
 nopeasti kuivuva ruosteenestopohjamaali.  
 Tarttuu lujasti maalattavaan alustaan ja suojaa  
 metallipintoja tehokkaasti korroosiolta.  
 Erittäin kestävä. Sisältää ruosteenestopigmenttiä. 
 
 
Maalaustuoteryhmä 2012 243 Sinkittyjen teräspintojen vesiohenteiset pohjamaalit RL 11...13 
 
 
Käyttökohteet Aiemmin käsittelemättömät sinkityt pinnat, kuten teräskatteet, vesikourut, 

syöksytorvet, ikkunapellit ja ilmastointiputket. Ruosteesta puhdistettujen alueiden 
paikka-, pohja- tai ylimaalaus 

 
Riittoisuus  Tasaisella pinnalla 7-10 m2/l 
 
Kiiltoryhmä   Himmeä, 5 (RT-luokitus)    
 
Kuiva-ainepitoisuus n. 40 % 
 
Tiheys  n. 1,3 kg, SFS 3635 
 
Ohenne  Vesi 
 
Levitysmenetelmät Maalaus voidaan suorittaa siveltimellä, telalla tai ruiskulla. Telauksen ja 

ruiskumaalauksen jälkeen suositellaan pinnan tasoitusta siveltimellä. 
Korkeapaineruiskutuksessa suutinkoko 0,018"- 0,023". 

   
Kuivumisaika  Kosketuskuiva  2 h 
  Seuraava käsittely 24 h 
  (+23 ºC, ilman suht.kosteus 50 %) 
 
Maalausolosuhteet Maalattavan pinnan oltava kuiva. Alin maalaus- sekä kuivumislämpötila on +10 ºC. 

Maalin ja maalattavan pinnan on oltava vähintään samassa lämpötilassa ja ilman 
suhteellisen kosteuden on oltava alle 80 %. Maalin on kuivuttava ennen sadetta tai 
kasteen muodostumista. Vältä maalaamista kuumille, yli +50 ºC pinnoille. Maalatun 
pinnan on oltava kauttaaltaan ehjä ja tiivis. 

 
Värisävyt Ei sävytetä. Vakiosävyt: Vaaleanharmaa, Tummanharmaa, Musta. 
 
Varastointi  Ei palava. Suojeltava jäätymiseltä. 
 
Pakkauskoot  0,9 l, 2,7 l, 9 l, 18 l 
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KÄYTTÖOHJEET  Sekoita maali hyvin ennen käyttöä. 
 
 
UUDET PELTIPINNAT 
 
Esikäsittely Sinkityn teräspellin on oltava vähintään vuoden säärasituksille alttiina, jonka jälkeen se 

pestään puhtaaksi sinkkisuoloista ja epäpuhtauksista RK Peltipesulla voimakkaasti 
harjaten. Pestyt pinnat huuhdellaan huolellisesti, mieluiten kuumalla vedellä ja 
annetaan kuivua. 

 
Pohjamaalaus Maalaus yhteen kertaan Ritari Ruosteenestopohjamaalilla siveltimellä, telalla tai 

ruiskulla. Telauksen ja ruiskumaalauksen jälkeen suositellaan pinnan tasoitusta 
siveltimellä. 

 
Pintamaalaus Maalaus kahteen kertaan RK Peltikattomaalilla siveltimellä, telalla tai ruiskulla. 

Telauksen ja ruiskumaalauksen jälkeen suositellaan pinnan tasoitusta siveltimellä.  
 
Huom.! Vesipeltien, syöksytorvien ja ilmastointiputkien pesut ja pohjamaalaus suositellaan 

suorittamaan irrallisena. Valmiiksi maalaus suoritetaan paikalleen asennettuna. 
 
VANHAT PELTIPINNAT  
 
Esikäsittely Pese pinta RK Peltipesulla voimakkaasti harjaten. Huuhtele pinnat huolellisesti, 

mieluiten kuumalla vedellä ja anna kuivua. Poista irtoava maali ja ruoste huolellisesti. 
Ruosteen poisto teräsharjalla puhdistusasteeseen St 2. 

 
Maalaus Ruosteesta puhdistettujen alueiden pohjamaalaus kahteen kertaan Ritari 

Ruosteenestopohjamaalilla. Pohjamaalin tulee olla täysin kuiva ennen pintamaalausta. 
Pintamaalaus 1-2 kertaan RK Peltikattomaalilla. 

 
Työvälineiden pesu Poista ylimääräinen maali työvälineistä ja pese ne vedellä. 
 
Tuoteturvallisuus: Myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia. Jos tarvitaan lääkinnällistä apua, 

näytä pakkaus tai varoitusetiketti. Säilytä lasten ulottumattomissa. Vältettävä 
pääsemistä ympäristöön. Käytä suojakäsineitä. Valumat on kerättävä. Hävitä 
sisältö/pakkaus paikallisten määräysten mukaisesti. Sisältää maalikalvon ja tuotteen 
säilyvyyttä parantavia biosidivalmisteita: 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) (C(M)IT/MIT (3:1)) 
ja 3-Jodi-2-propynyylibutyylikarbamaatti (IPBC) sekä 2-oktyyli-2H-isotiatsoli-3-oni (OIT) 
ja Terbutryyni. 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 - 

mailto:info@eskaro.fi
http://www.eskaro.fi

