
TYYPPITYYPPI Hyvin peittävä ja täyttävä alkydimaali sisämaalaukseen.

KÄYTTÖKOHTEETKÄYTTÖKOHTEET Ovet, ikkunat, listat ja sisävarusteet.

SOVELTUVUUSSOVELTUVUUS Puu-, metalli-, lastulevy- ja puukuitulevypintojen maalaukseen sisällä. Soveltuu sekä korjaus- että
uudismaalaukseen.
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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 333 Kiintokalusteiden liuoteohenteiset pintamaalit RL 03...05

PerusmaalitPerusmaalit AM perusmaali

VäritVärit Voidaan sävyttää Tikkurilan peittäviin vaaleisiin väreihin. Sävytarkkuus ei ole
täydellinen. Pienin 0.333 l pakkaus saatavilla ainoastaan valkoisena.

KiiltoKiilto Puolihimmeä. 4/RT-luokitus. Puolihimmeä tuote saavuttaa lopullisen kiiltonsa reilun
kuukauden kuluttua.

RiittoisuusRiittoisuus 15 m²/l

PakkauksetPakkaukset 0.333 l, 0.9 l, 2.7 l, 9 l

OhenneOhenne Tuotetta ei tarvitse ohentaa.

TyötapaTyötapa Sively tai telaus lyhytnukkaisella telalla.

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

Pölykuiva n. 6 tunnissa. Tarvittaessa päällemaalaus voidaan suorittaa n. 1 vrk:n
kuluttua. Huom! Ikkunat voidaan sulkea aikaisintaan 3 vrk kuluttua.

Tiheys (kg/l)Tiheys (kg/l) 1,4 kg/l, ISO 2811

KemikaalienkestävyysKemikaalienkestävyys Kestää tärpättiä, lakkabensiiniä ja talousspriitä. Ei kestä esim. tinneriä.
Kestää kasvi- ja eläinrasvoja sekä voiteluöljyjä ja –rasvoja.

PesunkestävyysPesunkestävyys Hyvä tavallisilla pesuaineilla, SFS 3755.

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

65

ErikoisominaisuusErikoisominaisuus Puolihimmeä tuote saavuttaa lopullisen kiiltonsa reilun kuukauden kuluttua.

VOCVOC (cat A/d) 300g/l(2010)
Maalarin Valkolakka sisältää VOC max. 300 g/l.

VarastointiVarastointi Kestää kylmävarastoinnin ja -kuljetuksen. Huonosti suljettu tai vajaa astia ei kestä
pitkäaikaista varastointia.
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KÄYTTÖOHJEETKÄYTTÖOHJEET

KäsittelyolosuhteetKäsittelyolosuhteet
Maalattavan pinnan on oltava kuiva, lämpötilan vähintään +5 ºC ja ilman suhteellisen kosteuden alle 80 %.
Huom! Kuivuminen edellä mainituissa rajaolosuhteissa on selvästi hitaampaa kuin standardiolosuhteissa (+23 ºC, suht. kosteus 50
%).

Pinnan esikäsittelyPinnan esikäsittely
Maalaamaton pinta:
Puhdista pinnat liasta, pölystä ja rasvoista.
Pohjamaalaa puupinnat Jehu -pohjamaalilla ja metallipinnat Otex-tartuntapohjamaalilla.

Ennen maalattu pinta:
Pese pinnat Maalipesu-pesuaineella ja huuhdo huolellisesti vedellä ja anna kuivua. Poista irtoava maali kaapimella ja hio koko pinta.
Poista hiontapöly. Kittaa kolot ja syvennykset Presto Kalustekitillä tai Lakkakitillä, hio kitatut kohdat ja poista hiontapöly.
Pohjamaalaa tarvittaessa Jehulla, metallipinnat sekä teollisesti katalyyttimaalilla tai -lakalla maalatut pinnat Otexilla.

MaalausMaalaus
Sekoita Maalarin Valkolakka tarvittaessa. Tuotetta ei tarvitse ohentaa. Levitä siveltimellä tai telalla 2 kertaa. Pohjamaalatuille tai
aiemmin maalatuille samansävyisille pinnoille riittää yleensä 1 maalauskerta.

Huoltomaalaus:
Maalarin Valkolakalla maalatut pinnat voit huoltomaalata samantyyppisellä maalilla tai Helmi-kalustemaalilla. Katso kohta esikäsittely.

Työvälineiden puhdistusTyövälineiden puhdistus
Työvälineet pestään Lakkabensiinillä 1050 tai Tikkurilan Pensselipesulla. Pese työvälineet Lakkabensiinillä 1050 tai Tikkurilan
Pensselipesulla.

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

Puhdista pinta neutraalilla (pH 6-8) astianpesuliuoksella ja pehmeällä harjalla, pesusienellä tai siivousliinalla. Puhdista erittäin likaiset
pinnat heikosti emäksisellä (pH 8-10) pesuliuoksella siivousliinalla tai pesusienellä. Huuhtele pinta huolellisesti.

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

Ympäristönsuojelu ja jätehuoltoYmpäristönsuojelu ja jätehuolto
Ei saa päästää viemäriin, vesistöön eikä maaperään.Toimita nestemäinen jäte vaarallisten jätteiden keräyspisteeseen.Vie tyhjät,
kuivat pakkaukset kierrätykseen tai tällaisen mahdollisuuden puuttuessa laita ne lajittelemattomaan sekajätteeseen.

KäyttöturvallisuusKäyttöturvallisuus
VAROITUS.VAROITUS. Syttyvä neste ja höyry. Sisältää koboltti-bis(2-etyyliheksanoaatti) ja etyylimetyyliketoksiimi. Voi aiheuttaa allergisen
reaktion. Jos tarvitaan lääkinnällistä apua, näytä pakkaus tai varoitusetiketti. Säilytä lasten ulottumattomissa. Suojaa kipinöiltä ja
avotulelta. Tupakointi kielletty. Vältä höyryn hengittämistä. Käytä ainoastaan ulkona tai tiloissa, joissa on hyvä ilmanvaihto. Käytä
suojakäsineitä.
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