
TYYPPITYYPPI Puhtaan valkoinen, heijastamaton kattomaali. Korkealaatuinen erikoisdispersiomaali, sekä tela-
että ruiskumaalaukseen. Erinomainen tartuntakyky sekä uusille että aiemmin maalatuille pinnoille.
Vesiohenteinen ja täyshimmeä.M1 -luokitus. Joutsenmerkitty (lupanumero 4096 0027).

KÄYTTÖKOHTEETKÄYTTÖKOHTEET Rappaus-, betoni-, tasoite-, lastulevy-, kipsilevy- ja puukuitulevypinnoille sekä uudis- että
huoltomaalaukseen käyttöohjeen mukaan. Soveltuu myös sinkityille ilmastointikanaville.

SOVELTUVUUSSOVELTUVUUS Kattopintojen maalaus kuivissa sisätiloissa. Soveltuu hyvän kulutuksenkeston ansiosta myös
esim. keittiöiden, liike-, luokka- ja potilashuoneiden sekä porrashuoneiden kattopintojen
maalaukseen. RL 01…03.
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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 311 Vesiohenteiset sisäkatto- ja seinämaalit RL 01

PerusmaalitPerusmaalit AP perusmaali

VäritVärit Valkoinen. Voidaan sävyttää Tikkurilan Symphony-värikartan A:lla merkityt värit.
Sävy voi poiketa mallista.

KiiltoKiilto Täyshimmeä. 6/RT-luokitus

RiittoisuusRiittoisuus Imeville pinnoille 5–7 m²/l. 
Imemättömille pinnoille 9–11 m²/l.

PakkauksetPakkaukset 9 l, 18 l

OhenneOhenne Vesi.

TyötapaTyötapa Telaus tai ruiskutus.
Korkeapaineruiskutus -suutin 0,017" - 0,021" -ohennemäärä 0-5 til. %.

KuivumisaikaKuivumisaika Pölykuiva 1/2 tuntia. Päällemaalauskuiva 2–4 tuntia.

Tiheys (kg/l)Tiheys (kg/l) n. 1,3 kg/l, ISO 2811

KemikaalienkestävyysKemikaalienkestävyys Kestää puhdistuskemikaaleja sekä heikkoja liuotteita, kuten esim. lakkabensiiniä.

PesunkestävyysPesunkestävyys SFS-EN 13300 luokka II, ISO 11998.

LämmönkestävyysLämmönkestävyys 85 °C, ISO 4211-3

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

35

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

VarastointiVarastointi Suojattava pakkaselta. Säilytetään kuivassa ja viileässä, auringonvalolta suojattuna.
Sävytetty tai avattu astia ei kestä pitkäaikaista varastointia.
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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 uudet pinnat liasta ja pölystä. Tasoita pinnat tarvittaessa sopivalla Tikkurilan Presto tai Prestonit tasoitteella ja hio kuivunut
pinta. Poista hiontapöly.

Ennen maalatut pinnat:
Puhdista pinnat Maalipesu pesuaineella. Tasoita halkeamat ja kolot kohteeseen soveltuvalla Tikkurilan Presto tai Prestonit
tasoitteella ja hio kuivunut pinta. Poista hiontapöly.
Vesiarat kattopinnat esim. kalkkimaalilla maalatut tai ruiskutasoite katot. Poista tarvittaessa irtoava ja huonosti kiinnioleva aines ja
pohjamaalaa liuotinohenteisella Tixomatt sisäkattopohjamaalilla käyttöohjeen mukaan.

MaalausMaalaus
Sekoita Ykköskatto hyvin ennen käyttöä. Levitä telalla tai ruiskulla 1-2 kertaa.

Työvälineiden puhdistusTyövälineiden puhdistus
Työvälineet pestään vedellä. Hieman kovettuneen tuotteen poistoon suositellaan Tikkurilan Pensselipesua. Työvälineet puhdistetaan
vedellä. Hieman kovettuneen maalin poistoon suosittelemme Tikkurilan Pensselipesua.

Hoito-ohjeetHoito-ohjeet
Tarvittaessa aikaisintaan n.1 kk:n kuluttua pintakäsittelystä. 
Pinnat puhdistetaan nihkeäksi puristetulla pehmeällä siivousvälineellä ja neutraalilla (pH 6 – 8) pesuaineliuoksella.
Pesuainevalmistajan antamia laimennusohjeita tulee noudattaa pesuaineliuosta valmistettaessa. Pinta ei saa jäädä märäksi
puhdistuksen jälkeen.
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, pinta
puhdistetaan kevyesti nihkeällä puhdistusliinalla.

HuoltokäsittelyHuoltokäsittely
Ykköskatolla maalatut kattopinnat voi huoltomaalata samalla tai samantyyppisellä vesiohenteisella maalilla. Katso esikäsittely.
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