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FLOOR LATTIAMAALI     24.2.22  
 
 
 
Tuotetyyppi Liuotinohenteinen uretaanialkydimaali.  

Maali muodostaa kulutusta kestävän pinnan,  
joka kestää kemiallista ja lievää mekaanista 
rasitusta. 

 
Maalaustuoteryhmä 2012 655 Lattioiden 1-komponenttiset liuoteohenteiset  

pintamaalit RL 03 
 
Käyttökohteet Betoni- ja puupintojen maalaukseen sisällä.  

Myös ulkona suojaisassa paikassa. Asuin-, liike- ja  
varastotilojen lattiat, portaat, kellarit, pesu- ja  
kylpyhuoneet, saunat, autotallit, tallit ja navetat.  

 
Riittoisuus  6–12 m²/l 
 
Kiiltoryhmä  Kiiltävä, 2 (RT-luokitus). 
 
Kuiva-ainepitoisuus n. 53 tilavuus% 
 
Tiheys  n. 1,1 kg/l 
 
Ohenne  Mineraalitärpätti 
 
Levitysmenetelmät Maalaus telalla, siveltimellä tai ruiskulla. 
 
Kuivumisaika  Pölykuiva   n. 1–2 h.  
  Seuraava käsittely 24 tuntia 

Kovaan rasitukseen joutuvissa tiloissa käyttöönotto 1-2 viikon kuluttua.  
(+20 ºC ilman suht.kosteus RH 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 %. 

 
Sävytys Valkoinen A-pohja. A-pohja voidaan sävyttää tai käyttää sellaisenaan yleisten 

lattiamaalivärikarttojen mukaan.  
 
Varastointi  Viileä ja kuiva tila. Kestää kylmävarastoinnin ja -kuljetuksen. 
 
Pakkauskoot  0,9 l,  2,7 l ja  9 l 
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KÄYTTÖOHJEET 
 
Uudet pinnat Teräshierretyn betonin pinnalta poistetaan tiivis betonilimakerros pintahionnalla tai 

peittauksella. Suositeltavin keino betoniliman poistoon pintahionta. Jos hiontaa ei 
voida suorittaa, tehdään peittaus (1 osa suolahappoa, 4 osaa vettä). Peittauksen jälkeen 
pinnat on huuhdeltava vedellä ja annettava kuivua ennen maalausta. 

   
Vanhat aikaisemmin  
maalatut betonipinnat Kaikki irtonainen maali tai muut epäpuhtaudet poistetaan mekaanisesti tai käytetään 

hiekkapuhdistusta, öljyt ja rasvat tulee poistaa huolellisesti käyttäen tarkoitukseen 
sopivaa pesuainetta. Pesun jälkeen on pinnat huuhdeltava huolellisesti ja 
annettava kuivua ennen maalausta. 

 
Maalaus Suorita pohjamaalaus 15–20 % ohennetulla Floor Lattiamaalilla, jotta maali imeytyisi 

mahdollisimman hyvin alustaansa. Pintamaalaus suoritetaan ohentamattomalla Floor 
Lattiamaalilla. 

 
Työvälineiden pesu Mineraalitärpätti 
 
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. 

 
Tuoteturvallisuus Varoitus. Haitallista vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia. Syttyvä neste ja höyry. 

Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion. Toistuva altistus voi aiheuttaa ihon kuivumista tai 
halkeilua. Sisältää C18-rasvahapot, Insatd., Dimeerit, reaktiotuotteet N, N-dimetyyli-
1,3-propaanidiamiini ja 1,3-propaanidiamiini. Varoitus! Vaarallisia keuhkorakkuloihin 
kulkeutuvia pisaroita saattaa muodostua suihkutuksen yhteydessä. Älä hengitä 
suihketta tai sumua. Jos tarvitaan lääkinnällistä apua, näytä pakkaus tai 
varoitusetiketti. Säilytä lasten ulottumattomissa. Suojaa lämmöltä, kuumilta pinnoilta, 
kipinöiltä, avotulelta ja muilta sytytyslähteiltä. Tupakointi kielletty. Käytä 
suojakäsineitä/kasvonsuojainta/suojavaatetusta/hengityssuojain/suojakenkiä. JOS 
KEMIKAALIA JOUTUU IHOLLE: Pese runsaalla vedellä. Tulipalon sattuessa: Käytä palon 
sammuttamiseen ABC Jauhesammutinta. Varastoi paikassa, jossa on hyvä ilmanvaihto. 
Säilytä viileässä. Hävitä sisältö/pakkaus paikallisten määräysten mukaisesti. 

 
VOC  EU raja-arvo tälle tuotteelle (kat. A/i): 500g/l (2010) 
  Tämä tuote sisältää max 500 g/l VOC 
 
Kuljetus  Kuljetuksen vaaraluokka 3 
  Pakkausryhmä  III 

YK-numero  1263 
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