BLOCKER ERISTEMAALI
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Tuotetyyppi

Himmeä, vesiohenteinen läpilyöntiä estävä eristemaali
sisäkäyttöön. Estää tehokkaasti mm. noki-, nikotiini-,
vesivaurio- ja ruostejälkien tunkeutumista pintamaalin
läpi. Erinomainen peittokyky ja tartunta.

Käyttökohteet

Seinä- ja kattopinnat kuivissa sisätiloissa: betoni-,
rappaus-, tiili-, tasoite-, lastulevy-, puu-, paneeli-,
hirsi- ja puukuitulevypinnat. Ongelmallisille seinä- ja
kattopinnoille, joissa on läpilyöntiriski, esim.
porraskäytävät, käytävät, hotellien sisätilat, keittiöiden
katot ym. Eristää tehokkaasti mm. noki-, nikotiini-,
vesivaurio-, ruoste- ja tussijäljet. Erinomainen peittokyky
ja tartunta erilaisiin pintoihin. Soveltuu niin uusille kuin aiemmin
maalatuillekin pinnoille, myös aiemmin alkydimaalilla maalatuille
pinnoille. Ei estä puun uuteaineiden läpilyöntiä.

Maalaustuoteryhmä

214 Sisäseinien ja sisäkattojen vesiohenteiset läpilyöntiä estävät pohjamaalit RL
01...03

Riittoisuus

8 - 12 m²/l

Kiiltoryhmä

Himmeä, 5 (RT-luokitus)

Kuiva-ainepitoisuus

n. 41 %.

Ohenne

Vesi

Levitysmenetelmät

Maalaus telalla, siveltimellä tai ruiskulla.
Korkeapaineruiskutuksessa suutin 0,018" - 0,023" ja ohennemäärä 0-5 til.%.

Kuivumisaika

Kosketuskuiva
n. 0,5 tuntia
Seuraava käsittely
1-2 tuntia
(+23 ºC, ilman suht.kosteus 50 %)

Maalausolosuhteet

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

Värisävyt

Valkoinen. Voidaan käyttää sellaisenaan tai sävyttää sisämaalivärikarttojen mukaisiin
vaaleisiin (A-pohja) sävyihin.

Varastointi ja säilytys

Suojattava pakkaselta. Säilytettävä tiiviisti suljetussa astiassa. Sävytetty tuote tai
avattu astia ei kestä pitkäaikaista varastointia.

Pakkauskoot

2,7 l ja 9 l
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KÄYTTÖOHJEET

Esikäsittely
Maalaamaton pinta

Aikaisemmin maalattu
pinta

Puhdista uudet pinnat liasta ja pölystä. Tasoita pinnat tarvittaessa sopivalla
tasoitteella ja hio kuivunut pinta. Poista hiontapöly.

Pese ennen maalatut pinnat Eskaro BioClean Maalarinpesulla käyttöohjeen mukaan.
Anna kuivua. Tasoita kolot ja syvennykset kohteeseen soveltuvalla tasoitteella ja hio
kuivunut pinta. Poista hiontapöly.

Maalaus

Sekoita Eskaro Blocker Eristemaali hyvin ennen käyttöä, ohenna tarvittaessa vedellä ja
maalaa 1-2 kertaan.

Työvälineiden pesu

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

Tuoteturvallisuus

Jos tarvitaan lääkinnällistä apua, näytä pakkaus tai varoitusetiketti. Säilytä lasten
ulottumattomissa. Hävitä sisältö/astia voimassa olevan jätteidenhävityslainsäädännön
mukaisesti. Sisältää 1,2-bentsisotiatsol-3(2H)-oni , 5-Kloori-2-metyyli-2Hisotiatsol-3onin [EY nro. 247-500-7] ja 2-metyyli-2Hisotiatsol-3-onin [EY nro. 220-239-6] (3:1)
seos. Voi aiheuttaa allergisen reaktion.

VOC

EU raja-arvo tälle tuotteelle (kat. A/a): 30g/l (2010)
Tämä tuote sisältää max 30 g/l VOC

Kuljetus

VAK/ADR-
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