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M PEITTOSUOJA

MAALITYYPPI

Vesiohenteinen, alkydi-akrylaattiperustainen peittosuoja ulkokÄyttÅÅn.
MaalausRYL 2012:n mukainen maalaustuoteryhmÄ 463 (MaalausRYL 2001
maalaustarvikeryhmÄ 83). KiiltoryhmÄ 4, puolihimmeÄ.

KÄYTTÅ

Vanhojen haalistuneiden puunsuojapintojen uudelleen kÄsittely. Vanhan ja uuden
puunsuojapinnan vÄrisÄvyn yhtenÄistÄminen. Sopii myÅs uusille ja painekyllÄstetyille
puupinnoille. TyypillisiÄ kohteita ovat seinÄt, vuorilaudat, aidat, ikkunanpuitteet jne.

TEKNISET TIEDOT
Kuiva-ainepitoisuus
Haihtuvat orgaaniset aineet
(VOC)

N. 40 tilavuus-%
EU VOC raja-arvo (kat A/e): 130 g/l 2010. Tuotteen VOC: max. 130 g/l.

KÇytÇnnÉn riittoisuus

5 - 10 mÇ/l

Tiheys

n. 1,2 g/ml

Kuivumisaika, +23ÑC / 50 % RH
12 tunnin kuluttua
- pÇÇllemaalattavissa

Ohenne, vÇlineiden pesu

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

Kiilto

PuolihimmeÄ

VÇrisÇvyt

Maali kuuluu Teknomix-sÄvytysjÄrjestelmÄn piiriin.

SÇÇnkestÇvyys

HyvÄ

VAROITUSMERKINTÄ

Katso kÄyttÅturvallisuustiedote.
KÇÇnnÇ
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KÄYTTÅOHJEET
Pinnan esikÇsittely ja
pohjamaalaus
UUSI PUUPINTA:
KÄsittele pinta mahdollisimman pian. Ainakin kyllÄstys ja pohjamaalaus olisi paras tehdÄ jo
rakennuskesÄnÄ.
Pinnasta poistetaan irtonainen aines, lika ja pÅly. Homeiset pinnat pestÄÄn RENSA
Homepesuliuoksella. Pesun jÄlkeen pinnat huuhdellaan huolellisesti vedellÄ ja niiden
annetaan kuivua.
Sivele pinta WOODEX AQUA BASE pohjustepuunsuojalla. Anna kuivua 1 vuorokausi.
Pohjamaalaa puupinnat ulkopohjamaalilla ja anna pintojen kuivua 1 - 3 vrk sÄÄstÄ riippuen.
AIKAISEMMIN MAALATTU TAI VANHA PUUPINTA:
Vaihda huonokuntoiset puuosat uusiin. Poista irtonainen aines ja nukkainen puu. Vanhan
paksun maalikerroksen tarttuvuus alustaan saattaa olla heikentynyt niin, ettÄ maali on syytÄ
poistaa vaikka maalikalvo vaikuttaakin ehjÄltÄ. Vanha maalikerros poistetaan ensisijaisesti
kaapimalla tai terÄsharjaamalla, sekÄ mahdollisesti lÄmmittÄmÄllÄ pintaa tarkoitukseen
suunnitellulla infrapunalÄmmittimellÄ. Toissijaisesti voidaan kÄyttÄÄ maalinpoistoainetta tai
suihkupuhdistusta.
Pese maalipinnat M MAALINPESULLA, homeiset pinnat RENSA HOMEPESULIUOKSELLA
ja huuhtele pinnat hyvin.
Pohjusta paljaat puupinnat WOODEX AQUA BASE pohjustepuunsuojalla ja pohjamaalaa
ulkopohjamaalilla. Anna kuivua 1 - 3 vrk sÄÄstÄ riippuen.

Pintamaalaus

Varaa yhtenÄistÄ pintaa varten riittÄvÄ mÄÄrÄ puunsuojaa samaan astiaan. Sekoita hyvin ja
levitÄ siveltimellÄ, maalausharjalla tai ruiskulla 1 - 2 kertaan. KÄsittele pÄÄtypuu erityisen
huolellisesti.

Maalausolosuhteet

Maalattavan pinnan tulee olla kuiva.
Puun kosteus saa olla enintÄÄn 20 % puun kuivapainosta.
MaalaustyÅn ja maalin kuivumisen aikana tulee ilman, maalattavan pinnan ja maalin
lÄmpÅtilan olla yli +5 É C ja ilman suhteellisen kosteuden alle 80 %.
Maalausta suorassa auringonpaisteessa on vÄltettÄvÄ.

LISÄTIETOJA

Varastoitava viileÄssÄ ja tiivisti suljetuissa astioissa.
EI SAA JÑÑTYÑ

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.com lÅydÄt ajan tasalla olevat versiot tuoteselosteista,
kÄyttÅturvallisuustiedotteista ja jÄrjestelmÄselosteista.

