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M KOVA
YLEISPOHJA

MAALITYYPPI

Vesiohenteinen, tÄyshimmeÄ akrylaattipohjamaali.
MaalausRYL 2012:n mukainen maalaustuoteryhmÄ 212 (MaalausRYL 2001
maalaustarvikeryhmÄt 11.1 ja 30). KiiltoryhmÄ 6.
Tuote kuuluu rakennusmateriaalien pÄÄstÅluokituksien M1-ryhmÄÄn.

KÅYTTÇ

TEKNISET TIEDOT
Kuiva-ainepitoisuus
Haihtuvat orgaaniset aineet
(VOC)

M KOVA YLEISPOHJALLA voidaan sisÄtiloissa pohjamaalata betoni-, rappaus-,
tasoite-, tiili- ja rakennuslevypintoja maalausohjeiden mukaisesti. LisÄksi se soveltuu
aikaisemmin alkydi- tai dispersiomaaleilla maalattujen pintojen
uudelleenmaalaukseen. Voidaan myÅs kÄyttÄÄ sisÄtilojen kattomaalina.

N. 39 tilavuus-%
EU VOC raja-arvo (kat A/g): 30 g/l 2010. Tuotteen VOC: max. 30 g/l.

KÄytÄnnÉn riittoisuus

5 - 8 mÇ/l

Tiheys

n. 1,6 g/ml

Kuivumisaika, +23ÑC, ilman suht. kosteus 50 %
É tunnin kuluttua
- pÉlykuiva
1 - 2 tunnin kuluttua
- pÄÄllemaalattavissa

Ohenne, vÄlineiden pesu

Vesi. TyÅvÄlineet pestÄÄn vÄlittÅmÄsti kÄytÅn jÄlkeen lÄmpimÄllÄ vedellÄ ja
pesuaineella.

Kiilto

TÄyshimmeÄ

VÄrisÄvyt

Valkoinen. Voidaan sÄvyttÄÄ sÄvytyspastoilla sisÄmaalivÄrikarttojen vaaleisiin
sÄvyihin. SÄvytarkkuus ei ole tÄydellinen.

Pesun- ja kulutuksenkesto

SFS-EN 13300 -luokituksen mukainen mÄrkÄhankauskestoluokka on 2.

KÄÄnnÄ
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KÅYTTÇOHJEET
Pinnan esikÄsittely

Uudet pinnat puhdistetaan pÅlystÄ ja liasta.
Aikaisemmin maalatut pinnat pestÄÄn M MAALINPESULLA ja huuhdotaan huolellisesti
vedellÄ.
Kovat tai kiiltÄvÄt pinnat hiotaan himmeiksi ja hiontapÅly poistetaan.
Liima- tai kalkkimaalilla maalatuista pinnoista on vanha maali poistettava kokonaan.
Ruiskutasoitetut kattopinnat, jotka eivÄt ole vedenkestÄviÄ, suosittelemme pohjustettaviksi
liuoteohenteisella pohjamaalilla, esim. FUTURA 3 tartuntapohjamaalilla.
Pinnan epÄtasaisuudet silotetaan SILORA LF kevyttasoitteella tai SILORA LW mÄrkÄtilojen
kevyttasoitteella. Kuivunut tasoite hiotaan ja pÅly poistetaan.

Maalaus

Ennen kÄyttÅÄ maali sekoitetaan huolellisesti.
Maali levitetÄÄn siveltimellÄ, telalla tai ruiskulla.
Sopiva ilmattoman ruiskun suutin on 0,020 - 0,023".

Maalausolosuhteet

Maalattavan pinnan tulee olla kuiva.
MaalaustyÅn ja maalin kuivumisen aikana tulee ilman, maalattavan pinnan ja maalin
lÄmpÅtilan olla yli +5 Ñ C ja ilman suhteellisen kosteuden alle 80 %.
Tuulettaminen maalaustyÅn ja maalin kuivumisen aikana nopeuttaa maalin kuivumista.

Pintamaalaus

Pintamaalaus voidaan tehdÄ 1 - 2 tunnin kuluttua.

Varastointi

Ei saa jÄÄtyÄ.

Tuoteselosteen tiedot perustuvat laboratoriokokeisiin ja kÄytÄnnÅn tuloksiin. Kaikki arvot ovat ohjeellisia ja riippuvat mm. sÄvystÄ ja kiiltoasteesta. Koska emme voi
vaikuttaa maalin kÄyttÅ- ja tyÅolosuhteisiin, vastaamme vain maalin laadusta ja takaamme, ettÄ se on Teknoksen laadunvarmistuksen mukainen. Emme vastaa
vahingoista jotka aiheutuvat tuotteen kÄytÅstÄ vastoin kÄyttÅohjetta tai -tarkoitusta. Kotisivuiltamme www.teknos-group.com lÅydÄt ajan tasalla olevat versiot
tuoteselosteista, kÄyttÅturvallisuustiedotteista ja jÄrjestelmÄselosteista.

