WINDOORA ovi- ja ikkunamaali

22.10.2021

Tuotetyyppi

Vesiohenteinen, alkydisideaineeseen perustuva
puolikiiltävä ovi- ja ikkunamaali sisä- ja ulkokäyttöön.
Muodostaa kestävän maalikalvon. Erinomainen
tartunta.

Maalaustuoteryhmä 2012

466 Puupintojen vesiohenteiset ovi- ja ikkunamaalit
ulkokäyttöön RL 11...13

Käyttökohteet

Uusien ja aikaisemmin maalattujen puisten ikkunanpuitteiden, ovien ja karmien maalaukseen sisällä ja
ulkona. Soveltuu myös pohjamaalatuille
metallipinnoille sisätiloissa.

Riittoisuus

Teoreettinen riittoisuus n. 6–10 m²/l. Käytännön riittoisuuteen vaikuttavat mm.
maalausmenetelmä ja olosuhteet, sekä maalattavan alustan ominaisuudet (mm.
imevyys ja profiili).

Kiiltoryhmä

3, Puolikiiltävä

Kuiva-ainepitoisuus

n. 50 paino%.

Tiheys

n. 1,3 kg/l

Ohenne

Vesi

Levitysmenetelmät

Maalaus siveltimellä tai telalla.

Kuivumisaika

Kosketuskuiva n. 2 h
Seuraava käsittely aikaisintaan 6 h kuluttua
Täysin kuiva n. 1–2 päivää
(+23 ºC, ilman suhteellinen kosteus 80 %)

Maalausolosuhteet

Maalattavan pinnan tulee olla puhdas ja kuiva. Puunkosteuden tulee olla alle 18 %. Alin
maalauslämpötila on +5 °C ja ilman suhteellinen kosteus alle 80 %.

Värisävyt

Valkoinen A-pohja, joka voidaan sävyttää tai käyttää sellaisenaan. Väritön C-pohja on
sävytettävä ennen käyttöä.

Varastointi

Säilytettävä 5-30 ºC. Suojattava jäätymiseltä.

Pakkauskoot

0,45 l, 0,9 l ja 2,7 l
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KÄYTTÖOHJEET
Maalaamaton pinta:

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. Poista oksankohdista irtoava pihka. Sekoita maali hyvin ennen
käyttöä. Ohenna tarvittaessa vedellä (max. 5 %) ja maalaa 1–2 kertaa.

Aikaisemmin maalattu pinta: Puhdista maalattava pinta huolellisesti. Poista irtonainen vanha maali teräsharjaa
ja/tai kaavinta käyttäen. Hio kiiltävät pinnat himmeiksi sekä poista hiontapöly. Pese
homehtuneet/likaiset pinnat soveltuvalla pesuaineella käyttöohjeen mukaisesti.
Huuhtele hyvin ja anna pintojen kuivua. Käsittele puupuhtaat pinnat Eskaro Protect
Aqua Pohjustepuunsuojalla. Sekoita maali hyvin ennen käyttöä. Ohenna tarvittaessa
vedellä (max. 5 %) ja maalaa 1–2 kertaa.
Työvälineiden pesu

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

Huoltokäsittely

Maalatut pinnat voidaan huoltomaalata samantyyppisellä vesiohenteisella maalilla.

Tuoteturvallisuus

Sisältää 1,2-bentsisotiatsol-3(2H)-oni, Koboltti-bis(2-etyyliheksanoaatti). Voi aiheuttaa
allergisen reaktion. Varoitus! Vaarallisia keuhkorakkuloihin kulkeutuvia pisaroita
saattaa muodostua suihkutuksen yhteydessä. Älä hengitä suihketta tai sumua. Säilytä
lasten
ulottumattomissa.
Hävitä
sisältö/astia
voimassa
olevan
jätteidenhävityslainsäädännön mukaisesti.

VOC

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

Kuljetus

VAK/ADR -
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