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SILK SISUSTUSMAALI           23.3.2021 
 
 
Tuotetyyppi Vesiohenteinen, täyshimmeä akrylaattimaali.  

Maalilla on erityisen hyvä märkähankauskestävyys. 
 
Maalaustuoteryhmä 2012  314 Vesiohenteiset sisäseinä- ja kattomaalit RL 04 

313 Vesiohenteiset sisäseinä- ja kattomaalit RL 03 
 312 Vesiohenteiset sisäseinä- ja kattomaalit RL 02 
 311 Vesiohenteiset sisäkatto- ja seinämaalit RL 01 

Käyttökohteet Rappaus-, puu-, betoni-, tasoite-, lastulevy-, kipsi- 
 levy- tai tiilipinnoille. Soveltuu myös vanhojen alkydi-  
 ja lateksimaalipintojen uudelleenmaalaukseen.  
 Sisäkatot ja –seinät, makuu-, olo- ja lastenhuoneissa  
 ym. vastaavissa kuivissa tiloissa. 
 
Riittoisuus  Erittäin huokoiset, imevät pinnat 3-5 m²/l 
  Huokoiset, imevät pinnat 7-9 m²/l 

Tiiviit pinnat noin 10-12 m²/l 
 
Kiiltoryhmä  Täyshimmeä, 6 (RT-luokitus) 
 
Kuiva-ainepitoisuus 40 til.%. 
 
Tiheys  n. 1,36 kg/l, SFS 3635 
 
Ohenne  Vesi 
 
Levitysmenetelmät Telaus, sively tai ruiskutus. 
  Korkeapaineruiskutuksessa suutin 0,018" - 0,023" ja ohennemäärä 0-5 til.% 
 
Kuivumisaika  Kosketuskuiva n. ½ tuntia  

 Seuraava käsittely 1-2 tuntia 
  (+23 ºC,  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 +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. Varaa aina yhtenäistä pintaa varten riittävä määrä samaa maalierää 
mahdollisten värierojen välttämiseksi. 

 
Vesirasitus  Kestää yli 5000 harjausta 
 
Märkähankauskestävyys SFS-EN 13300 luokka 1, ISO 11998 
 
Kemikaalienkestävyys Kestää puhdistuskemikaaleja sekä heikkoja liuotteita. 
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Lämmönkestävyys 85 ºC, SFS 3757 
 
Varastointi  Ei palava. Suojeltava jäätymiseltä. 
 
Pakkauskoot  0,9 l.  2,7 l.  9 l ja 18 l 
 

 

KÄYTTÖOHJEET 

 
Esikäsittely  Sekoita maali hyvin ennen käyttöä. 
 
Maalaamaton pinta Puhdista uudet pinnat liasta ja pölystä. Tasoita pinnat tarvittaessa sopivalla 

tasoitteella ja hio kuivunut pinta. Poista hiontapöly ja pohjamaalaa Pro 3 tai Eco 3 
pohjamaalilla. Anna kuivua ja suorita pintamaalaus Silk Sisustusmaalilla.  

 
Aikaisemmin maalattu pinta Pese aikaisemmin maalatut pinnat Eskaro BioClean Maalarinpesulla ja huuhdo  
  huolellisesti vedellä. Anna kuivua. Tasoita kolot ja syvennykset kohteeseen  
  soveltuvalla tasoitteella ja hio kuivunut pinta. Kovat ja kiiltävät pinnat on hiottava 
  himmeiksi. Poista hiontapöly.  
 
Maalaus Sekoita Silk Sisustusmaali hyvin ennen käyttöä ja ohenna tarvittaessa vedellä. Levitä 

maali telalla, siveltimellä tai ruiskulla 1-2 kertaa. 
 
Työvälineiden pesu Poista ylimääräinen maali työvälineistä ja pese ne välittömästi vedellä ja saippualla. 
 
Hoito-ohjeet Maalattuja pintoja on käsiteltävä varoen muutamien viikkojen ajan, sillä tuote 

saavuttaa lopullisen kestävyytensä normaaliolosuhteissa noin kuukauden kuluttua. 
Pinnat puhdistetaan pehmeää harjaa, moppia tai pölypyyhettä käyttäen. Likaiset 
pinnat voidaan puhdistaa neutraalilla (pH 6 – 8) pesuaineella. Maalipintaa ei saa jättää 
puhdistuksen jälkeen märäksi. 

 
Huoltokäsittely Maalatut pinnat voidaan huoltomaalata samantyyppisellä vesiohenteisella maalilla. 
 
Tuoteturvallisuus Sisältää 1,2-bentsisotiatsol-3(2H)-oni ja 5-kloori-2-metyyli-2H-isotiatsol-3-onia ja 2-

metyyli-2H-isotiatsol-3-onia (3:1). Voi aiheuttaa allergisen reaktion. Varoitus! 
Vaarallisia keuhkorakkuloihin kulkeutuvia pisaroita saattaa muodostua suihkutuksen 
yhteydessä. Älä hengitä suihketta tai sumua. Käyttöturvallisuustiedote toimitetaan 
pyynnöstä. Säilytä lasten ulottumattomissa. Lue varoitukset huolellisesti ennen 
käsittelyä. Käytä vaadittuja henkilönsuojaimia. Hävitä sisältö/pakkaus paikallisten 
määräysten mukaisesti ongelmajätteiden keräilypisteeseen. 

 
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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