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pysäköintihallimaali
MAALITYYPPI TEKNOPARK 3085 on nopeasti kuivuva, puolihimmeä, sään- ja valonkestävä vesiohenteinen

akrylaattimaali.

KÄYTTÖ TEKNOPARK 3085 on tarkoitettu käytettäväksi pysäköintiruutujen merkintään erityisesti
pysäköintihalleissa betoni- ja asfalttipinnoilla. Voidaan käyttää myös suuremmille pinnoille, esim.
pysäköintiruutujen täyttömaalaukseen. Soveltuu hyvin myös ulkokäyttöön.

ERIKOISOMINAISUUDET TEKNOPARK 3085 soveltuu erityisesti käytettäväksi betonipinnoilla. Maali kuivuu nopeasti ja
merkinnät on helppo pitää puhtaina maalin puolihimmeän pinnan ansiosta. Tuotteen sävyttäminen
suurella pastamäärällä saattaa vaikuttaa kuivumisaikaan. Maali kestää hyvin kulutusta ja kuuman
renkaan pysäköinnin ilman että maali irtoaa alustastaan.

TEKNISET TIEDOT

Kuiva-ainepitoisuus 42 tilavuus-%

Kiintoainepitoisuus

Haihtuvat orgaaniset aineet (VOC)

n. 670 g/l

n. 80 g/l

Suositeltava kalvonpaksuus ja
teoreettinen riittoisuus

MÄRKÄKALVONPAKSUUS:
200 - 300 µm

VASTAAVA KUIVAKALVONPAKSUUS:
100 - 150 µm

Käytettäessä suositeltavia kalvonpaksuuksia teoreettinen riittoisuus on 3 - 5 m²/l.
Pinnan huokoisuus ja ohiruiskutus pienentävät riittoisuutta jonkin verran.

Ohenne Vesi

Välineiden pesu Vesi, TEKNOSOLV 9515

Kiilto Puolihimmeä

Värisävyt Valkoinen ja keltainen
Molemmat sävyt täyttävät Liikenneviraston valoisuus- ja värisävyvaatimukset.
Lisäksi perusmaalit 1 ja 3. Perusmaalit voidaan sävyttää sävytyspastoilla, mutta sävytarkkuus ei ole
täydellinen

VAROITUSMERKINTÄ Katso käyttöturvallisuustiedote.

Käännä

www.teknos.com


TUOTESELOSTE 1548
Sivu 2

KÄYTTÖOHJEET
Pinnan esikäsittely Maalattavan pinnan tulee olla kuiva ja öljytön sekä rasvaton. Ennen maalausta on pinnasta poistettava tarttuvuutta

haittaavat irtoainekset, kuten pöly, hiekka ja savi.

Betonilattioiden pinnassa oleva sementtiliima tulee aina poistaa ennen maalausta.

Myös erilaiset betonikäsittelyt, esimerkiksi pölynsidonta-aineet, voivat vaikuttaa tartuntaan. Käsittelyjen vaikutus tulee
testata, ja tarvittaessa lattian pintakerros on poistettava maalattavalta alueelta tartunnan varmistamiseksi.

Suositamme pintakerroksen poistoa kaikissa tapauksissa betonipinnoilta hyvän tartunnan varmistamiseksi.

Maalaus Maali soveltuu ohentamattomana ilmattomaan ruiskutukseen.

Matalapaineruiskuja varten maalia voidaan ohentaa vedellä 5 - 10 %.

Maalattavan pinnan tulee olla kuiva. Maalaustyön ja maalin kuivumisen aikana tulee ilman, pinnan ja maalin lämpötilan
olla yli +5°C.
Maalausta tulee välttää olosuhteissa, joissa ilman suhteellinen kosteus ylittää 75 %. Tällöin kuivuminen hidastuu
huomattavasti.

Maalikalvoon voidaan sirotella lasihelmiä ennen maalin kuivumista paluuheijastavuuden aikaansaamiseksi.

Maalauslaitteet Maalauslaitteiden huolellinen puhdistus on tarpeen, jos niillä on aiemmin maalattu muita tiemerkintämaaleja, esim.
liuotinohenteista TEKNOROAD tiemerkintämaalia. Tarkkoja pesuohjeita ja tarvittavia aineita on saatavana Teknos
Oy:ltä. Epäonnistumisten ja vahinkojen välttämiseksi ota aina yhteys Teknokseen ennen TEKNOPARK 3085
pysäköintihallimaalin ensimmäistä käyttöä.

LISÄTIETOJA Varastointikestävyys ilmoitetaan etiketissä. Varastoitava viileässä ja auringolta suojattuna.

EI SAA JÄÄTYÄ

Tuoteselosteen tiedot ovat ohjearvoja jotka perustuvat laboratoriokokeisiin ja käytännön tuloksiin. Teknos vastaa siitä, että tuotteen laatu on laatujärjestelmämme
mukainen. Sen sijaan Teknos ei vastaa tehdystä maalaustyöstä, koska se on suuressa määrin riippuvainen käsittely- ja maalausolosuhteista. Teknos ei myöskään
vastaa vahingoista jotka aiheutuvat maalituotteen virheellisestä käytöstä. Tuote on tarkoitettu yksinomaan ammattikäyttöön. Tämä edellyttää, että käyttäjällä on riittävät
tiedot tuotteen käyttämiseksi sekä teknisesti että työturvallisuusmielessä oikealla tavalla. Kotisivuiltamme www.teknos.com löydät ajan tasalla olevat versiot Teknoksen
tuoteselosteista, käyttöturvallisuustiedotteista ja järjestelmäselosteista.
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