
Hyväksynnät, sertifikaatit ja luokitus EN 71-3, M1-luokitus
Kuiva-ainepitoisuus 29 ±2 tilavuus-%
Haihtuvat orgaaniset aineet (VOC) EU VOC raja-arvo (kat A/i): 140 g/l. Tuotteen VOC: max. 140 g/l.
Värisävyt Väritön.
Kiilto (60°) Täyshimmeä
Ohenne Vesi.
Tiheys N. 1 g/ml
Varastointi Ei saa jäätyä. Sopivin varastointilämpötila on +10 °C - +25 °C.

Varastointikestävyys ilmoitetaan etiketissä. Varastoitava tiiviisti suljetussa
astiassa.

Pinnan esikäsittely Pinnan tulee olla puhdas eikä siinä saa olla puupölyä eikä epäpuhtauksia.
Levitysmenetelmä Telamaalauskone
Käsittely Tuote toimitetaan käyttövalmiina. Sekoita huolellisesti ennen käyttöä.

TEKNISET TIEDOT

KÄYTTÖOHJEET

TEKNOCLEAR AQUA PURE 4330-50
Polyuretaanipinnoite
Vesiohenteinen polyuretaanipohjainen 1-komponenttinen teollinen
puupinnoite sisäkäyttöön. Noin 30% tuotteen kokonaishiilipitoisuudesta on
biopohjaista (perustuen C14 määritykseen standardin EN 16640
mukaisesti).

Käyttö: Puulattiat.
Ennen tuotteen käyttöönottoa tulee ottaa yhteys maalinvalmistajaan ja varmistaa tuotteen soveltuvuus kyseiseen kohteeseen.

Tuote kuivuu nopeasti ja antaa luonnollisen pinnan, joka kestää hyvin kulutusta. Hyvä UV-valonkesto. 
Tuote täyttää lelujen turvallisuusstandardin EN 71-3:2019 vaatimukset alkuaineiden siirtymisen raja-arvoista.
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Kuivumisaika
- lämpökuivaus Tuote voidaan kuivattaa korotetussa lämpötilassa (esim. suutinpuhallus- tai IR-

kuivaimella). Kunnollisen kuivumisen varmistaminen on tarpeellista tuotteen
ominaisuuksien kuten tartunnan ja pinottavuuden varmistamiseksi. Ennen
tuotantokäyttöä suosittelemme koekäyttöä kuivumisolosuhteiden
optimoimiseksi.

Esimerkki kuivumisolosuhteista:
Suositeltava levitysmäärä: < 35 g/m²
Kuivumisaika: 10 m/min, tunnelin pituus 5 m, IR-lamput, paneelin pinnan
lämpötila ennen kuivumista 25°C, kuivumisen jälkeen 50°C.
Pinottavissa: 1 min kuluttua.

Välineiden pesu Vesi tai TEKNOCLEAN 6480 pesuaine.

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. Tuote on tarkoitettu yksinomaan ammattikäyttöön.
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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