
TYYPPITYYPPI Vesiohenteinen dispersiomaali sisäkäyttöön.

KÄYTTÖKOHTEETKÄYTTÖKOHTEET Seinä- ja kattopinnat kuivissa sisätiloissa.

SOVELTUVUUSSOVELTUVUUS Betoni-, rappaus-, tasoite-, kipsilevy- ja puukuitulevypintojen pohjamaalaukseen käyttöohjeen
mukaan.
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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

PerusmaalitPerusmaalit AP perusmaali

VäritVärit Valkoinen. Voidaan sävyttää Tikkurila Symphony –värijärjestelmän A:lla merkityt
värit. Sävytyksessä käytetään vain puolet kaavan osoittamasta pastamäärästä.
Sävy voi poiketa mallista. Tarkasta sävy, kun käytät tuotetta pintamaalina.

KiiltoKiilto Täyshimmeä. (6/RT-luokitus)

RiittoisuusRiittoisuus Imeville pinnoille 3-5 m²/l.

Imemättömille pinnoille 7-9 m²/l.

PakkauksetPakkaukset 2.7 l, 9 l, 18 l

OhenneOhenne Vesi

TyötapaTyötapa Sively, telaus tai ruiskutus.

Korkeapaineruiskutus
-suutin 0,018" - 0,023"
-ohennemäärä 0-10 til. %.

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

Pölykuiva 1/2 tuntia.
Päällemaalauskuiva 1-2 tuntia.

Tiheys (kg/l)Tiheys (kg/l) n. 1,4 kg/l, SFS 3635.

KemikaalienkestävyysKemikaalienkestävyys Kestää puhdistuskemikaaleja ja heikkoja liuotteita kuten esim. lakkabensiiniä.

LämmönkestävyysLämmönkestävyys 85 °C, SFS 3757.

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

n. 30 % sävystä riippuen.

VOCVOC (cat A/a) max. 30 g/l (2010).
Sisä 2 sisältää VOC max. 30 g/l.

VarastointiVarastointi Suojattava pakkaselta.
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KÄYTTÖOHJEETKÄYTTÖOHJEET

KäsittelyolosuhteetKäsittelyolosuhteet
Maalattavan pinnan on oltava kuiva, lämpötilan vähintään +5 °C ja ilman suhteellisen kosteuden alle 80 %.

Pinnan esikäsittelyPinnan esikäsittely
Maalaamattomat pinnat:
Puhdista pinnat liasta ja pölystä. Tasoita pinnat tarvittaessa kohteeseen soveltuvalla tasoitteella ja hio kuivunut pinta. Poista
hiontapöly.

Ennen maalatut pinnat:
Pese pinnat laimennetulla maalinpesuaineella ja huuhdo huolellisesti vedellä. Silota kolot ja syvennykset kohteeseen soveltuvalla
tasoitteella ja hio kuivunut pinta. Poista hiontapöly.

MaalausMaalaus
Sekoita Sisä 2 hyvin ennen käyttöä ja ohenna tarvittaessa vedellä. Levitä telalla, siveltimellä tai ruiskulla 1-2 kertaa.

Työvälineiden puhdistusTyövälineiden puhdistus
Työvälineet pestään välittömästi käytön jälkeen vedellä. Poistetaan ylimääräinen tuote työvälineistä.

Hoito-ohjeetHoito-ohjeet
Tarvittaessa aikaisintaan n. 1 kk:n kuluttua maalaamisesta:
Puhdista pinta mieluummin kuivapuhdistuksena käyttäen imuria pehmeää harjaa tai pölypyyhettä. Nihkeäpuhdistusta käytettäessä
pintaan voi jäädä puhdistuksesta jälki varsinkin tummilla sävyillä.

HuoltokäsittelyHuoltokäsittely
Sisä 2:lla maalatut pinnat voit huoltomaalata samalla tai samantyyppisellä vesiohenteisella maalilla. Katso esikäsittely.

Ympäristönsuojelu ja jätehuoltoYmpäristönsuojelu ja jätehuolto
Toimita nestemäinen jäte vaarallisten jätteiden keräyspisteeseen.Vie tyhjät, kuivat pakkaukset kierrätykseen tai tällaisen
mahdollisuuden puuttuessa laita ne lajittelemattomaan sekajätteeseen.

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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