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VAHVA SOKKELIMAALI         05.11.2021 
 
Tuotetyyppi Täyshimmeä, alkalia hyvin kestävä vesiohenteinen  
 akrylaattimaali. Hengittävä maalikalvo päästää  
 rakennekosteuden ulos. Pitkäikäinen suoja  
 sokkelille.  
 
 
Maalaustuoteryhmä  416 Dispersiomaalit RL 11...13 
 
Käyttökohteet Uudet ja aiemmin maalatut betonisokkelit sekä  
 sementtivahvoilla laasteilla ylitasoitetut betoni- ja harkkosokkelit. 
 Betonielementtien maalaus suoritetaan ensimmäisen lämmityskauden jälkeen. 
 
Riittoisuus  tasaisella pinnalla 8–10 m2/l. 
  karkealla pinnalla 5–8 m2/l. 
 
Kiiltoryhmä  Täyshimmeä, 6 (RT-luokitus) 
  
Kuiva-ainepitoisuus n. 42 % 
 
Tiheys  n. 1,4 kg, SFS 3635 
 
Ohenne  Vesi, ruiskutuksessa 0–10 %. 
 
Levitysmenetelmät Telaus, sively tai ruiskutus. 

Korkeapaineruiskutuksessa suutin 0,018"- 0,023".  
 
Kuivumisaika  kosketuskuiva: n. 1 tuntia 

seuraava käsittely: n. 6–8 tuntia 
(+23ºC, ilman suhteellinen kosteus 50 %) 

 
Maalausolosuhteet Maalattavan pinnan on oltava kuiva ja puhdas. Maalaustyön ja maalin kuivumisen 

aikana on pinnan, ilman ja maalin lämpötilan oltava yli +5º C ja ilman suhteellisen 
kosteuden alle 80 %.  

  
Säänkestävyys  Hyvä kaupunki-, teollisuus- ja meri-ilmastossa. 
 
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 ja säilytys Suojattava pakkaselta. Säilytettävä tiiviisti suljetussa astiassa. Sävytetty tuote tai 
  avattu astia ei kestä pitkäaikaista varastointia. 
 
Pakkauskoot  0,9 l, 2,7 l,  9 l ja 18 l 
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KÄYTTÖOHJEET 
 
Esikäsittely:  Alustan tulee olla riittävän kuiva, kiinteä ja kova ennen käsittelyä. Käsiteltävästä 

alustasta poistetaan sementtiliima, irtonainen aines, lika ja pöly sekä maalaukselle 
haitalliset epäpuhtaudet. Puhdista ja suojaa teräsrakenteet ruosteenestomaalilla. 
Asbestia sisältävän alustan käsittelyssä on noudatettava Valtioneuvoston päätöstä 
asbestityöstä 1380/1994 sekä siihen liittyviä asetuksia 318/2006 ja 863/2010.  

 
Maalaamaton pinta:  Sekoita maali hyvin ennen käyttöä. Esikäsittelyn jälkeen pohjamaalaa pinnat n. 20 % 

vedellä ohennetulla Vahva Sokkelimaalilla. Levitä maali siveltimellä, telalla tai ruiskulla. 
Pohjamaalin kuivuttua suorita pintamaalaus ohentamattomalla maalilla 1–2 kertaa. 

 
Aikaisemmin maalattu pinta:  Poista irtonainen vanha maali esim. teräsharjaa tai kaavinta käyttäen (alustasta ja 

maalityypistä riippuen voidaan käyttää myös esim. kuumavesipainepesua tai 
vesihiekka-pesua.) Homehtuneet, sammaloituneet ym. pinnat pestään 
homeenpoistoliuoksella käyttöohjeen mukaisesti. Paikkaa syvät kolot ja halkeamat 
sopivilla korjauslaasteilla. Sekoita maali hyvin ennen käyttöä. Levitä Vahva Sokkelimaali 
siveltimellä, telalla tai ruiskulla 1–2 kertaa.  

 
Hoito-ohjeet Likaantuneita betonipintoja voidaan varovasti pestä kevyellä painepesulla ilman 

pesuainetta aikaisintaan kahden kuukauden kuluttua maalaamisesta. Mikäli pinnoilla 
on home- tai leväkasvustoa, ne voidaan pestä soveltuvalla homeenpoistoaineella. 
Homeenpoisto-käsittelyn jälkeen pinta saattaa vaatia uuden maalauskäsittelyn. 

 
Huoltomaalaus Sokkelimaalilla käsitellyt pinnat tulee huoltomaalata uudelleen sokkelimaalilla. 
 
Työvälineiden pesu Poista ylimääräinen maali työvälineistä ja pese ne välittömästi vedellä ja saippualla. 
 
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/c): 40 g/l (2010) 
 Tämä tuote sisältää max 40 g/l VOC   
 
Kuljetus  VAK/ADR - 
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