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MUSTA KEITTOMAALI - sivellinlevitys

MAALITYYPPI Perinteinen keittomaali. Suojaa puuta luonnonmukaisella tavalla.
TRANEMO SVART antaa seinän hengittää niin, että vesihöyryt pääsevät haihtumaan
maalikerroksen läpi.
MaalausRYL 2012:n mukainen maalaustuoteryhmä 465. Kiiltoryhmä 6, täyshimmeä.

KÄYTTÖ Aittojen, ulkorakennusten ja muiden vastaavien kohteiden maalaamattomat
sahalautapinnat ja höyläämättömät hirsipinnat sekä aiemmin punamultamaalilla
maalatut pinnat.
Ei sovellu höylättyjen tai muilla maalityypeillä maalattujen pintojen käsittelyyn.

TEKNISET TIEDOT
Kuiva-ainepitoisuus N. 32 paino-%

Pigmentti

Sideaine

Rautaoksidipigmentti

Keitettyä pellavaöljyä ja vehnäjauhoa

Haihtuvat orgaaniset aineet
(VOC)

EU VOC raja-arvo (kat A/d): 130 g/l. Tuotteen VOC: max. 130 g/l.

Käytännön riittoisuus n. 3 m²/l

Tiheys n. 1,2 g/ml

Kuivumisaika, +23°C / 50 %
RH

Päällemaalattavissa n. 4 h kuluttua

Kuivuminen hidastuu viileässä ja/tai kosteassa.

Välineiden pesu Vesi

Kiilto Täyshimmeä

Värisävyt Musta

Pakkauskoot Musta 10 L

VAROITUSMERKINTÄ Katso käyttöturvallisuustiedote.
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KÄYTTÖOHJEET
Pinnan esikäsittely Maalaamaton sahalauta ja karkea hirsipinta: Harjaa pois irtoava pöly ja lika sekä irtoavat

puukuidut. Homeiset pinnat pestään RENSA FACADE julkisivu- ja homepesuaineella.
Pohjamaalaa metalliosat FERREX AQUA ruosteenestomaalilla.

Aikaisemmin punamullalla maalattu pinta: Poista pinnasta irtoava maali teräsharjalla tai
korkeapainepesulla. Suojaa ruostuvat metalliosat FERREX AQUA ruosteenestomaalilla.

Maalaus Levitä maali leveällä ns. punamultasiveltimellä. Pohjusta ensin 10 - 20 % vedellä
ohennetulla TRANEMO SVART keittomaalilla. Maalaa mahdollisimman ohuesti kunnes
hyvä peitto on saavutettu.
Uudet pinnat maalataan kahteen kertaan, aikaisemmin punamultamaalilla maalatut pinnat
yhteen tai kahteen kertaan.

Älä maalaa auringon lämmittämälle pinnalle. Silloin maali kuivuu liian nopeasti, mikä
saattaa aiheuttaa maalin hilseilyä. Jos hilseilyä ilmenee, harjaa hilseillyt maali pois ja tee
uusintamalaus ohennetulla TRANEMO SVART keittomaalilla.

TRANEMO SVART sisältää rautaoksidipigmenttiä, joka on luonnonpigmentti. Tästä syystä
pieniä sävyeroja saattaa esiintyä. Yhdistä siksi eri valmistuserien maalit samaan astiaan tai
käytä luonnollisia rajakohtia, esim. kulmia.

HUOM! TRANEMO SVART sisältää rautasulfaattia, joka saattaa liueta maalipinnasta ja
aiheuttaa ruosteläikkiä vaaleisiin rappaus- tai betonisokkeleihin, ja saattaa myös
kellastuttaa vaaleita puupintoja.

Maalausolosuhteet Maalaustyön ja maalin kuivumisen aikana tulee ilman, maalattavan pinnan ja maalin
lämpötilan olla yli +5 ° C ja ilman suhteellisen kosteuden alle 80 %.
Paras maalaussää on pilvipouta.

Varastointi Varastoidaan viileässä.
Ei saa jäätyä.

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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