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AQUAMASTER 10 KALUSTEMAALI    28.02.2019 
 
 
 
 
 
Tuotetyyppi Vesiohenteinen puu- ja metallipintojen  
 akrylaattimaali sisäkäyttöön. 
 
Maalaustuoteryhmä 321 Puu- ja metallipintojen vesiohenteiset  
 pintamaalit sisäkäyttöön RL 03…04 
 
Käyttökohteet Puu-, puukuitulevy-, lastulevy- ja metallipinnoille sisätiloissa. Huonekalut, ovet, listat, 

ikkunanpuitteet, lämpöpatterit ym. Soveltuu sekä korjaus- että uudismaalaukseen, 
myös aikaisemmin alkydimaaleilla maalattujen pintojen uudelleenmaalaukseen. Hyvät 
peitto-ominaisuudet ja tasoittumiskyky. 

 
Riittoisuus  5 – 10 m2/l   
 
Kiiltoryhmä  5, himmeä 
 
Kuiva-ainetilavuus n. 40 %. 
 
Tiheys  noin 1,2 kg/l, SFS 3635 
 
Ohenne  Vesi 
 
Levitysmenetelmät Maalaus siveltimellä, telalla tai ruiskulla 
 
Kuivumisaika  Pintakuiva  1 h 

Seuraava käsittely 6 h 
(karmien maalauksessa ikkunoiden sulkeminen 1 vuorokausi) 

  (+23 ºC, ilman suhteellinen kosteus alle 80 %) 
 
Maalausolosuhteet Maalattavan pinnan on oltava kuiva. Maalaustyön ja maalin kuivumisen aikana on 

pinnan, ilman ja maalin lämpötilan oltava yli +5 ºC ja ilman suhteellisen kosteuden alle 
80 %. 

 
Värisävyt Valkoinen A-pohja tai väritön C-pohja. C-pohja on sävytettävä ennen käyttöä, A-pohja 

voidaan sävyttää tai käyttää sellaisenaan. Sävytetään sisämaalikarttojen mukaan 
sävytyspastoilla. 

 
Pesunkestävyys Erinomainen 
 
Lämmönkestävyys 80 ºC, SFS 3757 
 
Varastointi  Suojattava pakkaselta. Suojattava pakkaselta. Säilytettävä tiiviisti suljetussa astiassa. 
  Sävytetty tuote tai avattu astia ei kestä pitkäaikaista varastointia. 
 
Pakkauskoot  0,45 l, 0,9 l ja 2,7 l  
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KÄYTTÖOHJEET 
 
Uudet pinnat:  
  Puhdista uudet pinnat liasta ja pölystä. Pohjamaalaa uudet puu- ja puukuitulevypinnat 
  5-10 % ohennetulla Aquamaster 10 Kalustemaalilla tai Eskaro Luotto Tartuntapohja 
  Aqualla. Pohjamaalaa metallipinnat Eskaro Ruostepohjalla tai Eskaro Ritari  
  Ruosteenestopohjamaalilla. Sekoita maali huolellisesti ennen käyttöä. Levitä  
  pintamaali siveltimellä, telalla tai ruiskulla 1-2 kertaa. Suurille pinnoille maali  
  kannattaa levittää ensin telalla ja tasoittaa sen jälkeen siveltimellä.  
 
Aikaisemmin maalattu pinta:  
  Pese aikaisemmin maalatut pinnat Eskaro Maalarinpesulla, huuhdo huolellisesti  
  vedellä ja anna kuivua. Poista heikosti kiinni oleva maali kaavinraudalla. Hio kovat ja 
  kiiltävät maalipinnat himmeiksi ja poista hiontapöly. Tasoita mahdolliset kolot ja 
  syvennykset soveltuvalla kalustekitillä. Hio tasoitetut kohdat ja puhdista hiontapöly. 
  Pohjamaalaa tarvittaessa 5-10 % ohennetulla Aquamaster 10 Kalustemaalilla tai 
  Eskaro Luotto Tartuntapohja Aqualla. Sekoita maali huolellisesti ennen käyttöä.  
  Levitä pintamaali siveltimellä, telalla tai ruiskulla 1-2 kertaa. Suurille pinnoille maali 
  kannattaa levittää ensin telalla ja tasoittaa sen jälkeen siveltimellä.  
   
  Pintakäsittelyn jälkeen pintoja on käsiteltävä varoen muutamien viikkojen ajan, sillä 
  tuote saavuttaa lopullisen kovuutensa ja kestävyytensä normaaliolosuhteissa noin 1 
  kk:n kuluttua.   
 
Työvälineiden pesu Poista ylimääräinen maali työvälineistä ja pese ne välittömästi vedellä ja pesuaineella. 
 
Hoito-ohjeet Maalattuja pintoja on käsiteltävä varoen muutamien viikkojen ajan, sillä tuote 

saavuttaa lopullisen kestävyytensä normaaliolosuhteissa noin kuukauden kuluttua. 
Pinnat puhdistetaan neutraalilla (pH 6 – 8) pesuaineliuoksella pesusientä tai pesuliinaa 
käyttäen. Erityisen likaiset pinnat voidaan puhdistaa heikosti emäksisellä (pH 8 – 10) 
pesuaineella. Maalipinta huuhdellaan huolellisesti pesun jälkeen. Kahvin, teen jne. 
jättämät värilliset tahrat tulee pyyhkiä tuoreeltaan. 

 
Huoltokäsittely Maalatut pinnat voidaan huoltomaalata samantyyppisellä vesiohenteisella maalilla. 
 
Tuoteturvallisuus Tuotteen koostumus ei edellytä varoitusmerkintöjä. Säilytä lasten ulottumattomissa. 

Hävitä sisältö/astia voimassa olevan jätteidenhävityslainsäädännön mukaisesti 
(Jätelaki, 646/2011). 

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