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kosteussulku

MAALITYYPPI Vesihöyrytiiviin kalvon muodostava akrylaattipohjainen vesiohenteinen
kosteussulkupohjuste.
MaalausRYL 2012:n mukainen maalaustuoteryhmä 213.

Sisältyy yhdessä TIMANTTI 20:n kanssa märkätilojen maalausjärjestelmään, joka on
Ruotsissa Måleribranschens Våtrumskontroll'in (MVK) hyväksymä.

KÄYTTÖ Käytetään kosteiden ja märkätilojen kosteussulkuna seinissä ja katoissa, jotka
valmiiksimaalataan TIMANTTI-sarjan pintamaalilla. Alustana voi olla tasoite- tai
betonipinta, erilaiset rakennuslevyt, kosteiden tilojen liimalla kiinnitetty lasikuitutapetti
jne.

TEKNISET TIEDOT
Kuiva-ainepitoisuus N. 40 tilavuus-%

Haihtuvat orgaaniset aineet
(VOC)

EU VOC raja-arvo (kat A/i): 140 g/l. Tuotteen VOC: max. 140 g/l.

Käytännön riittoisuus Ohentamattomalla maalilla: 4 - 8 m²/l

Tiheys n. 1,0 g/ml

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

2 tunnin kuluttua
4 tunnin kuluttua. Päällemaalaus tehtävä viimeistään 12 tunnin kuluttua.

Kuivuminen hidastuu viileässä ja/tai kosteassa.

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

Värisävyt Läpikuultavan vihreä

Pakkauskoot 0,9 L, 2,7 L, 9 L

VAROITUSMERKINTÄ Katso käyttöturvallisuustiedote.
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KÄYTTÖOHJEET
Pinnan esikäsittely Uudet pinnat puhdistetaan pölystä ja liasta.

Aikaisemmin maalatut pinnat pestään RENSA SUPER maalipesuaineella.
Muovitapetit ja keraamiset laatat poistetaan.
Kovat tai kiiltävät pinnat hiotaan himmeiksi ja hiontapöly poistetaan.
Pinnan epätasaisuudet silotetaan SILORA LW märkätilojen kevyttasoitteella. Pinta hiotaan
ja hiontapöly poistetaan.

Maalaus Ennen käyttöä TIMANTTI W sekoitetaan huolellisesti.
Maali levitetään siveltimellä tai telalla.

Ensimmäinen käsittely tehdään kosteussululla, jota on ohennettu vedellä suhteessa 1 : 1.
Toinen käsittely 1 - 2 tunnin kuivumisen jälkeen ohentamattomalla kosteussululla.
Lasikuitukankaan liimaukseen käytetään TIMANTTI W kosteussulkua. Tämän jälkeen
kangas pohjamaalataan kertaalleen ohentamattomalla TIMANTTI W kosteussululla märkää
märälle.

Pintamaalaus Pinnan kuivuttua n. 4 tuntia tehdään pintamaalaus TIMANTTI-sarjan pintamaalilla.
Pintamaalaus on tehtävä 12 tunnin kuluessa.

Maalausolosuhteet Maalattavan pinnan tulee olla kuiva.
Maalaustyön ja maalin kuivumisen aikana tulee ilman, maalattavan pinnan ja maalin
lämpötilan olla yli +10 °C ja ilman suhteellisen kosteuden alle 80 %.
Tuulettaminen maalaustyön ja maalin kuivumisen aikana nopeuttaa maalin kuivumista.

LISÄTIETOJA Varastoitava viileässä ja tiivisti suljetuissa astioissa.

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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