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pintamaali ja -lakka

MAALITYYPPI Vesiohenteinen akryylimaali ja -lakka.

KÄYTTÅ Puulistat, paneelit  ja -ovet sisÄtiloissa. Ennen tuotteen kÄyttÅÅnottoa tulee ottaa yhteys
maalinvalmistajaan ja varmistaa tuotteen soveltuvuus kyseiseen kohteeseen.

OMINAISUUDET Uunikuivattaessa TEKNOCOAT AQUA 2570 kuivuu hyvin nopeasti ja sillÄ on erittÄin hyvÄt
pinottavuusominaisuudet. Tuote muodostaa kovan, kulutusta kestÄvÄn pinnan.

TEKNISET TIEDOT

Kuiva-ainepitoisuus 2570-02 lakka: 29 tilavuus-%
2570-02 maali: 35 tilavuus-%
2570-22: 33 tilavuus-%
2570-23: 35 tilavuus-%

Kiintoainepitoisuus 2570-02 lakka: n. 330 g/l
2570-02 maali: n. 530 g/l
2570-22: n. 550 g/l
2570-23: n. 600 g/l

Haihtuvat orgaaniset aineet (VOC) 2570-02 lakka: n. 57 g/l
2570-02 maali: n. 30 g/l
2570-22: n. 20 g/l
2570-23: 18-33 g/l

Teoreettinen riittoisuus n. 8 mÇ/l

Kuivumisaika, +23ÇC, ilman suht. kosteus 50 % (lasi 120 Ém)
- kÑsittelykuiva
- pinottavissa

1 h kuluttua
3 - 4 h kuluttua

Kuivumisajat ovat viitteellisiÄ, koska tuote on tarkoitettu kÄytettÄvÄksi puupohjaisilla alustoilla.

Ohenne, vÑlineiden pesu Vesi

Kiilto 2570-02: puolihimmeÄ
2570-22: himmeÄ
2570-23: puolihimmeÄ

VÑrisÑvyt 2570-02: valkoinen ja vÄritÅn
2570-22: NCS-S-0502-Y
2570-23: perusmaalit 1, 2 ja 3
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KÄYTTÅOHJEET
Pinnan esikÑsittely Pinnan tulee olla puhdas ja kuiva.

Puun kosteuden tulee olla alle 20 %.

Maalausolosuhteet MaalaustyÅn ja maalin kuivumisen aikana tulee ilman, maalattavan pinnan ja maalin lÄmpÅtilan olla yli +15 É C ja ilman
suhteellisen kosteuden alle 80 %.
Paras lopputulos saadaan, kun ilman lÄmpÅtila on +23 - +38ÉC, ilman suhteellinen kosteus on 50 - 70 % ja ilmanvaihto
on hyvÄ.

Maalaus Ennen kÄyttÅÄ maali sekoitetaan huolellisesti.
Maali levitetÄÄn ruiskulla.

Ohennetaan tarvittaessa 0 - 5 % vedellÄ.

POHJAMAALAUS tehdÄÄn AQUA FILLER 1100:lla tai AQUA FILLER 6400:lla.

VARASTOINTI VarastointikestÄvyys ilmoitetaan etiketissÄ. Varastoitava tiiviisti suljetuissa astioissa. Sopivin varastointilÄmpÅtila on +10
ÉC - +25 ÉC.

EI SAA JÑÑTYÑ

Tuoteselosteen tiedot ovat ohjearvoja jotka perustuvat laboratoriokokeisiin ja kÄytÄnnÅn tuloksiin. Teknos vastaa siitÄ, ettÄ tuotteen laatu on laatujÄrjestelmÄmme
mukainen. Sen sijaan Teknos ei vastaa tehdystÄ maalaustyÅstÄ, koska se on suuressa mÄÄrin riippuvainen kÄsittely- ja maalausolosuhteista. Teknos ei myÅskÄÄn
vastaa vahingoista jotka aiheutuvat maalituotteen virheellisestÄ kÄytÅstÄ. Tuote on tarkoitettu yksinomaan ammattikÄyttÅÅn. TÄmÄ edellyttÄÄ, ettÄ kÄyttÄjÄllÄ on riittÄvÄt
tiedot tuotteen kÄyttÄmiseksi sekÄ teknisesti ettÄ tyÅturvallisuusmielessÄ oikealla tavalla. Kotisivuiltamme www.teknos.com lÅydÄt ajan tasalla olevat versiot Teknoksen
tuoteselosteista, kÄyttÅturvallisuustiedotteista ja jÄrjestelmÄselosteista.


