VOIMA PEITTOSUOJA
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Tuotetyyppi

Vesiohenteinen, puolihimmeä peittosuoja
puupinnoille ulkokäyttöön. Huippuluokan
homesuojaus Home Proof -teknologialla.
Jättää puun pintakuvion kauniisti näkyviin.
Erittäin hyvä tartunta ja säänkesto. Suojaa puuta
vesirasitukselta läpäisten kuitenkin vesihöyryä.

Maalaustuoteryhmä

463 Puujulkisivujen vesiohenteiset peittosuojat RL 11...13

Käyttökohteet

Ulkokäyttöön uusille ja aiemmin maalatuille puupinnoille, kuten hirsipinnat, sahatut ja
höylätyt puupinnat, puutalot, huvilat, kesämökit, aidat ja erityyppiset ulkorakennukset.
Erinomainen huoltomaali.

Riittoisuus

Sahalaudalle 4-6 m²/l
Höylälaudalle 8-10 m²/l

Kiiltoryhmä

Puolihimmeä, 4 (RT-luokitus)

Kuiva-ainetilavuus

n. 36 %

Tiheys

n. 1,2 kg/l, SFS 3635

Ohenne

Vesi

Levitysmenetelmät

Maalaus siveltimellä tai ruiskulla.

Kuivumisaika

Kosketuskuiva: n. 1 h
Seuraava käsittely: 2–4 h
(+ 23ºC, ilman suhteellinen kosteus RH 50 %)

Maalausolosuhteet

Maalattavan pinnan tulee olla kuiva ja puhdas. Alin maalaus- sekä kuivumislämpötila
on + 5ºC. Ilman suhteellisen kosteuden oltava alle 80 %. Puun kosteuden tulee olla alle
18 %.

Värisävyt

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

0,45 l, 0,9 l, 2,7 l, 9 l 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 Voima Peittosuoja siveltimellä tai ruiskulla
2 kertaa. Käsittele puun päätypinnat huolellisesti. Pohjamaalina voidaan käyttää myös
Eskaro Wood Primer ulkopohjamaalia, tällöin pintamaalaus Eskaro Voima
Peittosuojalla 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 Voima Peittosuoja 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 Voima
Peittosuoja siveltimellä tai ruiskulla 1–2 kertaa. Käsittele puun päätypinnat
huolellisesti.

Työvälineiden pesu

Poista ylimääräinen maali työvälineistä ja pese ne välittömästi vedellä ja saippualla.

Tuoteturvallisuus

Myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia. Voi aiheuttaa allergisen
ihoreaktion. Jos tarvitaan lääkinnällistä apua, näytä pakkaus tai varoitusetiketti. Säilytä
lasten ulottumattomissa. Vältettävä päästämistä ympäristöön. Käytä suojakäsineitä.
JOS KEMIKAALIA JOUTUU IHOLLE: Pese runsaalla vedellä ja saippualla. Valumat on
kerättävä. Hävitä sisältö/pakkaus paikallisten määräysten mukaisesti. Sisältää
maalikalvon ja tuotteen säilyvyyttä parantavia biosidivalmisteita: Terbutryyni, 3-jodi-2propynyylibutyylikarbamaatti (IPBC), 2-oktyyli-2H-isotiatsoli-3-oni (OIT) ja 1,2bentsisotiatsol-3(2H)-oni (BIT) ja 5-Kloori-2-metyyli-2H-isotiatsol-3-onin [EY nro. 247500-7] ja 2-metyyli-2H-isotiatsol-3-onin [EY nro. 220-239-6] (3:1) seos (C(M)IT/MIT
(3:1)). Voi aiheuttaa ihon herkistymistä. Varoitus! Vaarallisia keuhkorakkuloihin
kulkeutuvia pisaroita saattaa muodostua suihkutuksen yhteydessä. Älä hengitä
suihketta tai sumua.

VOC

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

Kuljetus

Katso käyttöturvallisuustiedote
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