
TYYPPITYYPPI Kuultava, täyshimmeä, akrylaattipohjainen kuviointimaali.

KÄYTTÖKOHTEETKÄYTTÖKOHTEET Seinät asuin-, toimisto- ja liikehuoneissa sekä vastaavissa kuivissa tiloissa.

SOVELTUVUUSSOVELTUVUUS Käytetään Harmony sisustusmaalin päällä tasaisten seinien kuviointiin sisätiloissa. 
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HARMONY KUVIOINTIMAALI

Ylläannettuja tietoja ei ole tarkoitettu tyhjentäviksi tai täydellisiksi tiedoiksi tuotteesta tai sen käytöstä. Tiedot perustuvat laboratorio-testeihin ja käytännön
kokemuksiin, ja ne on annettu parhaan tietämyksemme mukaan. Tuotteen laadun varmentaa toiminta-järjestelmämme, joka täyttää ISO 9001 -tasoisen laatujärjestelmän
ja ISO 14001 ympäristöhallintamallin vaatimukset. Tuotteen valmistajana emme voi kontrolloida niitä olosuhteita, joissa tuotetta käytetään, tai kaikkia niitä tekijöitä,
jotka vaikuttavat tuotteen käyttöön. Emme vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat tuotteen käytöstä vastoin käyttöohjeita tai tarkoitusta. Varaamme oikeuden muuttaa
yllä olevia tietoja.



TEKNISET TIEDOTTEKNISET TIEDOT

Maalaustuoteryhmä 2012Maalaustuoteryhmä 2012 316 Sisäseinien ja sisäkattojen vesiohenteiset koristemaalit ja pinnoitteet RL 01...03

PerusmaalitPerusmaalit CAP perusmaali

VäritVärit Värikartat:Värikartat:
Symphony värijärjestelmä, Tunne väri -värikartta.
Pinnan lopulliseen väriin vaikuttaa alta kuultavan maalin väri.

KiiltoKiilto Täyshimmeä. (6/RT-luokitus)

RiittoisuusRiittoisuus 13-18 m²/l, työtavasta riippuen.

PakkauksetPakkaukset 0.9 l, 2.7 l

OhenneOhenne Vesi

TyötapaTyötapa Levitys telaamalla ja sivelemällä. Kuviointi kuviointitelalla, siveltimellä yms.
kuviointivälineillä.

Kuivumisaika Kuivumisaika (+23°C ilman(+23°C ilman
suhteellinen kosteus RHsuhteellinen kosteus RH
50%)50%)

Uudelleen käsiteltävisssä noin vuorokauden kuluttua. Pinta on käyttöönottokuiva noin
2 vuorokauden jälkeen.

Tiheys (kg/l)Tiheys (kg/l) n. 1,0 kg/l sävystä riippuen, ISO 2811.

PesunkestävyysPesunkestävyys Kestää kevyttä pyyhkimistä kostealla.

LämmönkestävyysLämmönkestävyys 85 °C, ISO 4211-3.

Kuiva-ainepitoisuus,Kuiva-ainepitoisuus,
t ilavuus-%tilavuus-%

12

VOCVOC (cat A/l) 200g/l(2010)
Harmony Kuviointimaali sisältää VOC max. 200 g/l.

VarastointiVarastointi Suojattava pakkaselta.
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KÄYTTÖOHJEETKÄYTTÖOHJEET

KäsittelyolosuhteetKäsittelyolosuhteet
Maalattavan pinnan on oltava kuiva, lämpötilan yli +10 °C ja ilman suhteellisen kosteuden 30-70 %.

Pinnan esikäsittelyPinnan esikäsittely
Maalaamaton pinta:
Puhdista uudet pinnat liasta ja pölystä. Tasoita pinnat tarvittaessa sopivalla Presto tai Prestonit tasoitteella ja hio kuivunut pinta.
Poista hiontapöly.Pohjamaalaa Varma pohjamaalilla. Pintamaalaa Harmony sisustusmaalilla kahteen kertaan.

Ennen maalattu pinta:
Pese ennen maalatut pinnat Maalipesu-pesuaineella ja huuhdo huolellisesti vedellä. Hio kovat, kiiltävät maalatut pinnat himmeiksi.
Poista hiontapöly. Silota kolot ja syvennykset Presto-tasoitteella ja hio kuivunut pinta. Poista hiontapöly.

Maalaa Harmony-sisustusmaalilla 1-2 kertaan halutun väriseksi.

MaalausMaalaus
Sekoita Harmony Kuviointimaali hyvin ennen käyttöä. Ohenna vedellä 5-10 % jos haluat kuultavampaa pintaa. Levitä telalla ohuelti ja
kuvioi heti sen jälkeen esim. erilaisia kuviointiteloja, sivellintä tai sientä apuna käyttäen. Käsittele pinta n. metrin levyisinä kaistoina.
Kokeile kuviointia ensin esim. paksulle pahville tai muulle harjoitusalustalle.

Tarkemmat ohjeetwww.tikkurila.fi/ideat/tehosteseina

Työvälineiden puhdistusTyövälineiden puhdistus
Työvälineet pestään vedellä. Poistetaan ylimääräinen tuote työvälineistä. Hieman kovettuneen tuotteen poistoon suositellaan
Tikkurilan Pensselipesua. Poista ylimääräinen maali työvälineistä ja pese ne vedellä. Hieman kovettuneen maalin poistoon
suositellaan Tikkurilan Pensselipesua.

Hoito-ohjeetHoito-ohjeet
Tarvittaessa aikaisintaan n.1 kk:n kuluttua pintakäsittelystä:

Pinnat voidaan puhdistaa kuivalla harjalla tai pölypyyhkeellä. Likaiset pinnat puhdistetaan neutraaliin (pH 6 - 8) pesuaineliuokseen
kostutetulla nihkeällä siivousvälineellä. Pinta ei saa jäädä märäksi puhdistuksen jälkeen. Pesuainevalmistajan antamia
laimennusohjeita tulee noudattaa pesuaineliuosta valmistettaessa.

Pintakäsittelyn jälkeen pintoja on käsiteltävä varoen muutamien viikkojen ajan, sillä tuote saavuttaa lopullisen kovuutensa ja
kestävyytensä normaaliolosuhteissa noin 1kk:n kuluttua. Mikäli pintoja joudutaan puhdistamaan pian pintakäsittelyn jälkeen,
puhdista pinta kevyesti kuivalla tai nihkeällä puhdistusliinalla.

HuoltokäsittelyHuoltokäsittely
Harmony-sisustusmaalilla.

Ympäristönsuojelu ja jätehuoltoYmpäristönsuojelu ja jätehuolto
Toimita nestemäinen jäte vaarallisten jätteiden keräyspisteeseen.Vie tyhjät, kuivat pakkaukset kierrätykseen tai tällaisen
mahdollisuuden puuttuessa laita ne lajittelemattomaan sekajätteeseen.
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KäyttöturvallisuusKäyttöturvallisuus
Sisältää 1,2-bentsisotiatsol-3(2H)-oni (BIT) ja 5-Kloori-2-metyyli-4-isotiatsolin-3-onin [EY nro. 247-500-7] ja 2-metyyli-4-isotiatsolin-
3-onin [EY nro. 220-239-6] (3:1) seos (C(M)IT/MIT (3:1)). Voi aiheuttaa allergisen reaktion. Käytä suojakäsineitä. Tämä tuote
sisältää biosidivalmistetta, joka suojelee tuotetta varastoinnin aikana. Sisältää: 5-Kloori-2-metyyli-4-isotiatsolin-3-onin [EY nro. 247-
500-7] ja 2-metyyli-4-isotiatsolin-3-onin [EY nro. 220-239-6] (3:1) seos (C(M)IT/MIT (3:1)).
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