
Hyväksynnät, sertifikaatit ja luokitus M1-luokitus
Käyttökohteet Sisäseinä
Alustasuositus Akrylaattimaali, Rakennuslevy, Betoni, Tasoite, Kipsilevy
Kuiva-ainepitoisuus N. 39 tilavuus-%
Haihtuvat orgaaniset aineet (VOC) EU VOC raja-arvo (kat A/a): 30 g/l. Tuotteen VOC: max. 30 g/l.
Teoreettinen riittoisuus 8 m²/l
Värisävyt 105 valmissävyä
Kiilto (60°) Himmeä
Tiheys N. 1,3 g/ml
Varastointi Ei saa jäätyä.
Pakkauskoot 0,125 l.

Pinnan esikäsittely Pinnan tulee olla puhdas ja kuiva.
Levitysmenetelmä Sivellin, Tela
Käsittely Sekoita huolellisesti ennen käyttöä.
Käsittelyolosuhteet Käsiteltävän pinnan tulee olla kuiva. Käsittelyn ja kuivumisen aikana tulee ilman,

pinnan ja tuotteen lämpötilan olla yli +5°C ja ilman suhteellisen kosteuden alle
80 %. Tuulettaminen levityksen ja kuivumisen aikana nopeuttaa tuotteen
kuivumista.

Kuivumisaika +23 °C / 50 % RH
- pölykuiva ½ h
- päällemaalattavissa 1 h

TEKNISET TIEDOT

KÄYTTÖOHJEET

COLOUR SAMPLE
Miniväripurkki värin kokeilemiseen kotona.
Miniväripurkit ovat saatavilla kaikista Teknoksen Colour Your Story -
sisävärikokoelman 105 väristä. Näiden minikokoisten testivärien avulla voit
helposti kokeilla eri värejä ja löydät juuri oikean värin.

Miniväripurkki sisältää vesiohenteista himmeää sisustusmaalia ja purkin maali riittää noin 1 m² kokoiseen alueeseen yhteen
kertaan maalattuna. Suosittelemme maalaamaan testipinnan kahteen kertaan, jotta väri vastaa mahdollisimman hyvin
todellista lopputulosta. Kätevintä on maalata värimalli erilliselle levylle tai esimerkiksi pahville, jolloin sitä voi myös siirrellä.
Värinvalinnan jälkeen käytettävä maali valitaan kohteen ja pinnan mukaan. Huomaa, että maalin kiiltoaste vaikuttaa värin
havaitsemiseen.
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Välineiden pesu Lämmin vesi ja RENSA BRUSH pensselipesu. Työvälineet pestään välittömästi
käytön jälkeen.

Varotoimet Katso käyttöturvallisuustiedote.

TURVALLISUUS

Teknos Group Oy Takkatie 3, P.O.Box 107 FI-00371 Helsinki, Finland Tel. +358 9 506 091

Edellä näkyvät tiedot ovat normatiivisia. Ne perustuvat laboratoriokokeisiin ja käytännön kokemukseen. Tiedot ovat ohjeellisia. Emme voi vastata tuloksista, jotka on saavutettu
työskentelyolosuhteissa, joita emme voi hallita. Siksi ostajan tai käyttäjän on testattava tuotteidemme soveltuvuus käyttötarkoituksiin käyttämällä levitysmenetelmiä todellisissa
levitysolosuhteissa. Vastaamme vain Teknoksen toimittamien tuotteiden vikojen suoranaisesti aiheuttamista vahingoista. Tämä edellyttää, että käyttäjällä on riittävät tiedot
tuotteen käyttämiseksi sekä teknisesti että työturvallisuusmielessä oikealla tavalla. Teknoksen uusimmat tekniset ja käyttöturvallisuustiedotteet ovat saatavana sivustostamme
osoitteessa www.teknos.com. Kaikki tässä asiakirjassa esiintyvät tavaramerkit ovat Teknos Groupin tai sen tytäryhtiöiden yksinomaista omaisuutta.
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