
Käyttökohteet Huonekalut, Sisäovet, Sisäkatto, Paneelit, Listat
Alustasuositus Havupuu
Kuiva-ainepitoisuus N. 37 tilavuus-%

N. 51 paino-%
Haihtuvat orgaaniset aineet (VOC) N. 4 g/l (DIRECTIVE 2010/75/EU)

Annettu VOC-arvo on tehdastuotteiden keskiarvo ja vaihtelee tämän
tuoteselosteen kattamien yksittäisten tuotteiden mukaan.

Värisävyt NCS S 0502-Y. NCS S 2502-Y.
Ohenne Vesi.
Tiheys N. 1,28-1,30 kg/l
Varastointi Jäätymiseltä suojattuna ja alle +30 °C:ssa. Pakkaukset tulee sulkea huolellisesti

käytön jälkeen. Varastointikestävyys ilmoitetaan etiketissä.
Pakkauskoot Saatavana vakiopakkauskokoina.

Levitysmenetelmä Hajotusilmaruiskutus, Ilmaton korkeapaineruiskutus, Ilma-avusteinen
korkeapaineruiskutus

Käsittely Sekoita tuote homogeeniseksi ennen käyttöä.
Käsittelyolosuhteet Levitetään tavallisesti yksi kerros, n. 90 - 150 g/m² / kerros. Paras suoja

oksakohtien värjäytymista vastaan saadaan levittämällä kaksi ohuempaa
maalikerrosta. Suositellaan vain kevyttä hiontaa.

Kuivumisaika +20 °C / 50 % RH
- käsittelykuiva 2 h
- lämpökuivaus +50 °C / 50 % RH

-käsittelykuiva: 20 minuuttia jäähtymisen jälkeen
Lisätietoa käsittely-yhdistelmästä Päällemaalaus tehdään vesiohenteisilla pintamaaleilla.

TEKNISET TIEDOT

KÄYTTÖOHJEET

TEKNOCOAT AQUA PRIMER 1867-00
pohjamaali
Vesiohenteinen pigmentoitu pohjamaali, joka vähentää oksakohtien
värjäytymistä. Mänty- ja kuusipaneeleille. Vain sisäkäyttöön.

Matala pH.
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Välineiden pesu Vesi. 
pH-pitoisuus on matala. Työvälineet pestään huolellisesti ennen työn
aloittamista ja välittömästi työn päätyttyä.

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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