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10 26.11.2020 SAKU

sokkelimaali

MAALITYYPPI Betonipintojen dispersiomaali.
MaalausRYL 2012:n mukainen maalaustuoteryhmä 416. Kiiltoryhmä 5, himmeä.

KÄYTTÖ
ERIKOISOMINAISUUDET

Tarkoitettu sokkeleiden ja betonisten tukimuurien maalaamiseen. SAKU-kalvo kestää
hyvin betonin alkalisuuden ja päästää hengittävyytensä takia lävitseen betonin
rakennekosteuden.

HYVÄKSYNNÄT Maali on CE-hyväksytty betonipintojen suojaamiseen. Lisätietoja: katso sivu 2,
"CE-MERKINTÄ".

TEKNISET TIEDOT
Kuiva-ainepitoisuus N. 38 tilavuus-%

Vesihöyrynvastus (EN 1062-1) 0,14 m ≤ s
d
< 1,4 m

Haihtuvat orgaaniset aineet
(VOC)

EU VOC raja-arvo (kat A/c): 40 g/l. Tuotteen VOC: max. 40 g/l.

Käytännön riittoisuus 3 - 6 m²/l

Tiheys n. 1,3 g/ml

Kuivumisaika, +23°C / 50 % RH
- kosketuskuiva
- päällemaalattavissa

30 min kuluttua
2 tunnin kuluttua
Kuivuminen hidastuu viileässä ja/tai kosteassa.

Ohenne, välineiden pesu Vesi. Työvälineet pestään välittömästi käytön jälkeen lämpimällä vedellä ja
RENSA BRUSH pensselipesuaineella.

Kiilto Himmeä

Värisävyt Maali kuuluu Teknomix-sävytysjärjestelmän piiriin.

Pakkauskoot Perusmaali 1: 0,9 L, 2,7 L, 9 L
Perusmaali 3: 0,9 L, 2,7 L, 9 L

VAROITUSMERKINTÄ Katso käyttöturvallisuustiedote.

Käännä
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KÄYTTÖOHJEET
Pinnan esikäsittely

Pohjamaalaus

Pintamaalaus

Maalausvälineet

BETONIPINNAT: Maalattavalta pinnalta poistetaan lika ja vanha, hilseilevä maali.
Kalkkisuolat poistetaan käsittelemällä pinta RENSA ETCHING peittausliuoksella (laimennus
vedellä 1 : 2). Peittauksen jälkeen pinta huuhdellaan vedellä ja sen annetaan kuivua.
Maalausta ei pidä suorittaa niin kauan kuin betonista tihkuu kalkkisuoloja pintaan. Jos suolo
jen muodostuminen jatkuu esim. riittämättömän kosteuseristyksen takia, ei pinnan
maalaaminen ole suositeltavaa.

METALLIOSAT: Galvanoidut pinnat puhdistetaan liasta ja rasvasta. Ruostuneet kohdat
pohjamaalataan teräsharjauksen jälkeen FERREX AQUALLA.

Maali sekoitetaan huolellisesti ennen käyttöä. Yhtenäistä pintaa varten varataan riittävä
määrä maalia samaan astiaan sävyerojen välttämiseksi.

Puhtaat ja kiinteät kiviainespinnat pohjamaalataan SAKU sokkelimaalilla. Voimakkaasti
imevillä pinnoilla maalia ohennetaan 5-10 tilavuus-% puhtaalla vedellä.

Ohentamattomalla SAKU sokkelimaalilla.

Maali levitetään siveltimellä, telalla tai ilmattomalla ruiskulla.
Sopiva ilmattoman ruiskun suutin on 0,017 - 0,021".

Työn päätyttyä työvälineet pestään välittömästi vedellä. Mahdolliset maaliroiskeet ja -tahrat
on pestävä heti ettei maali ehdi kuivua.

Maalausolosuhteet Ilman, maalattavan pinnan ja maalin lämpötilan tulee olla vähintään +5 ° C. Maalaus
voidaan tehdä kosteallakin säällä, jolloin kuivumisaika kuitenkin pitenee.

Varastointi Ei saa jäätyä.

CE-MERKINTÄ
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Pinnan suojaamiseen tarkoitetut tuotteet - Pinnoite
Pinnan tiivistäminen (1.3)
Kosteuden säätely (2.2)

Ominaisvastuksen parantaminen (8.2)

Hiilidioksidin läpäisevyys Vaatimus: sD (CO2) > 50 m

Vesihöyryn läpäisevyys Luokka I: sD < 5 m

Kapillaarinen imeytyminen ja veden
läpäisevyys

Vaatimus: w < 0,1 kg/m m2h0,5

Tartunnan lujuus vetokokeessa Vaatimus: Jäykät tuotteet ilman
liikennekuormaa:
≥ 1,0 (0,7) N/mm2

Vaaralliset aineet Katso käyttöturvallisuustiedote

Tuoteselosteen tiedot perustuvat laboratoriokokeisiin ja käytännön tuloksiin. Kaikki arvot ovat ohjeellisia ja riippuvat mm. sävystä ja kiiltoasteesta. Koska emme voi
vaikuttaa maalin käyttö- ja työolosuhteisiin, vastaamme vain maalin laadusta ja takaamme, että se on Teknoksen laadunvarmistuksen mukainen. Emme vastaa
vahingoista jotka aiheutuvat tuotteen käytöstä vastoin käyttöohjetta tai -tarkoitusta. Kotisivuiltamme www.teknos.com löydät ajan tasalla olevat versiot tuoteselosteista,
käyttöturvallisuustiedotteista ja järjestelmäselosteista.
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