LUOTTO TARTUNTAPOHJA AQUA
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Tuotetyyppi

Vesiohenteinen tartuntapohjamaali haastaville pinnoille sisäkäyttöön. Sisältää
ruosteenestopigmenttiä.

Maalaustuoteryhmä 2012

215 Ovien, ikkunoiden ja kalusteiden vesiohenteiset pohjamaalit sisäkäyttöön RL 03
216 Vesiohenteiset tartuntapohjamaalit RL 03...05

Käyttökohteet

Lasi-, kaakeli-, lasikuitu-, PVC- muovi-, alumiini-, melamiini-, sinkitty pelti- sekä alkydi
ja katalyyttimaalatut pinnat. Soveltuu pohjamaaliksi sekä uusille että aikaisemmin
maalatuille pinnoille. Voidaan haluttaessa jättää myös pintamaaliksi.

Riittoisuus

5 - 10 m²/l alustan huokoisuudesta riippuen.

Kiiltoryhmä

Himmeä, 5 (RT-luokitus)

Kuiva-ainepitoisuus

n. 40 til. %

Tiheys

n. 1,3 kg/l, SFS 3635

Ohenne

Vesi

Levitysmenetelmät

Maalaus voidaan suorittaa siveltimellä, telalla tai ruiskulla. Telauksen ja
ruiskumaalauksen
jälkeen
suositellaan
pinnan
tasoitusta
siveltimellä.
Korkeapaineruiskutuksessa
suutinkoko
0,013"-0,015".
Ruiskumaalauksessa
ohennemäärä n. 5 %.

Kuivumisaika

Kosketuskuiva 1 h
Seuraava käsittely 6 h
(+23 ºC, ilman suht.kosteus 50 %)

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 %. Kuivumisaika pitenee alhaisissa lämpötiloissa.

Värisävyt

Valkoinen A-pohja. Voidaan käyttää sellaisenaan tai sävyttää yleisimpien
sisämaalivärikarttojen mukaisiin A-pohjan sävyihin.

Varastointi

Ei palava. Suojeltava jäätymiseltä.

Pakkauskoot

0,9 l, 2,7 l, 9 l
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KÄYTTÖOHJEET
Esikäsittely
Sekoita maali hyvin ennen käyttöä.
Maalamaton pinta

Puhdista pinnat pölystä, liasta ja rasvoista. Tasoita tai kittaa epätasaisuudet sopivalla
tasoitteella tai kitillä. Hio kiiltävät pinnat himmeiksi sekä poista hiontapöly. Maalaa 1-2
kertaa telalla, ruiskulla tai siveltimellä. Telauksen ja ruiskumaalauksen jälkeen
suositellaan pinnan tasoitusta siveltimellä. Seuraava käsittely aikaisintaan 6h kuluttua.

Aikaisemmin maalattu pinta
Poista irtoava ja huonosti kiinni oleva maali. Puhdista pinnat pölystä, liasta ja rasvoista
Eskaro Maalarinpesulla ja huuhdo huolellisesti vedellä. Tasoita tai kittaa epätasaisuudet
sopivalla tasoitteella tai kitillä. Hio kiiltävät pinnat himmeiksi sekä poista hiontapöly.
Maalaa kertaalleen telalla, ruiskulla tai siveltimellä. Telauksen ja ruiskumaalauksen
jälkeen suositellaan pinnan tasoitusta siveltimellä. Seuraava käsittely aikaisintaan 6h
kuluttua.
Työvälineiden pesu

Poista ylimääräinen maali ja pese työvälineet vedellä.

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.

Tuoteturvallisuus

Haitallista vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia. . Sisältää 1,2-bentsisotiatsol3(2H)-oni, reaktiomassa: 5-kloori-2-metyyli-2H-isotiatsol-3-onin ja 2-metyyli- 2Hisotiatsol-3-onin (3:1). Voi aiheuttaa allergisen reaktion. Varoitus! Vaarallisia
keuhkorakkuloihin kulkeutuvia pisaroita saattaa muodostua suihkutuksen yhteydessä.
Älä hengitä suihketta tai sumua. Säilytä lasten ulottumattomissa. Vältettävä
päästämistä ympäristöön. Käytä suojakäsineitä. JOS KEMIKAALIA JOUTUU IHOLLE: Pese
runsaalla vedellä ja saippualla. Valumat on kerättävä. Hävitä sisältö/astia voimassa
olevan jätteidenhävityslainsäädännön mukaisesti.

VOC

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

Kuljetus

VAK/ADR -
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