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FASAD CLASSIC
kuullote

MAALITYYPPI

UlkokÄyttÅn tarkoitettu helpposivelteinen, hyytelÅmÄinen kuullote, joka imeytyy
puupintaan eikÄ muodosta ensikÄsittelyn jÄlkeen yhtenÄistÄ kalvoa. Suojaa puuta
sÄÄrasituksilta hidastaen kosteuden ja auringon valon vaikutuksia.
MaalausRYL 2012:n mukainen maalaustuoteryhmÄ 491 (MaalausRYL 2001
maalaustarvikeryhmÄ 81.1).

KÄYTTÅ

Uudet ja aikaisemmin kuultavalla puunsuoja-aineella kÄsitellyt puupinnat, esim.
hirsipinnat, seinÄt, ovet, ikkunanpuitteet, laiturit ja aidat.

ERIKOISOMINAISUUDET

Ei sovi kalvoa muodostavien puunsuoja-aineiden pÄÄlle eikÄ kasvihuoneisiin,
kasvilavoihin tai elÄinsuojiin, eikÄ sisÄkÄyttÅÅn.

TEKNISET TIEDOT
Kuiva-ainepitoisuus

N. 18 tilavuus-%

Haihtuvat orgaaniset aineet
(VOC)

EU VOC raja-arvo (kat A/f): 700 g/l 2010. Tuotteen VOC: max. 700 g/l.

KÇytÇnnÉn riittoisuus

Sahalauta
HÅylÄlauta ja hirsi

Tiheys

n. 0,8 g/ml

Kuivumisaika, +23ÑC / 50 %
RH

UudelleenkÄsiteltÄvissÄ seuraavana pÄivÄnÄ.

VÇlineiden pesu

Lakkabensiini

Kiilto

Ei mÄÄriteltÄvissÄ. Aine tunkeutuu puun huokosiin.

VÇrisÇvyt

VÄritÅn ja kuultavat sÄvyt.

SÇÇnkestÇvyys

HyvÄ

VAROITUSMERKINTÄ

Katso kÄyttÅturvallisuustiedote.
HUOM! Itsesyttymisvaaran takia tuotteesta syntyvÄ jÄte,
ruiskutussumu ja likaantuneet rievut yms. on sÄilytettÄvÄ
paloturvallisessa paikassa ilmatiiviisti suljetuissa astioissa,
tai jÄte on poltettava. Veteen upottaminen on myÅs
suositeltavaa. (Ks. kÄyttÅturvallisuustiedotteen kohta 7.1.)

5 - 8 mÄ/l
9 - 12 mÄ/l
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KÄYTTÅOHJEET
Pinnan esikÄsittely

KÅsiteltÅvÅstÅ pinnasta poistetaan irtonainen aines, lika ja pÇly terÅs- tai juuriharjalla tai
terÅskaapimella.
Homeiset pinnat pestÅÅn homepesuliuoksella. Pesun jÅlkeen pinnat huuhdellaan
huolellisesti vedellÅ ja niiden annetaan kuivua.

KÄsittely

FASAD CLASSIC sekoitetaan huolellisesti ennen kÅyttÇÅ ja kÅytÇn aikana.
Kuullote levitetÅÅn siveltimellÅ, harjalla tai ruiskulla.
Kuullote sivellÅÅn tasaisesti ja yhtÅjaksoisesti koko hirren tai laudan pituudelta jatkoskohtien
vÅlttÅmiseksi. PÅÅtypuu kÅsitellÅÅn erityisen huolellisesti. Ruiskua kÅytettÅessÅ
viimeistellÅÅn pinta siveltimellÅ.
KÅsittelemÅtÇn puu suositellaan pohjustettavaksi FASAD pohjusteella.
VÅrittÇmÅn kuullotteen kÅyttÇÅ yksistÅÅn ei suositella.

KÇsittelyolosuhteet

KÄsiteltÄvÄn pinnan tulee olla kuiva.
Puun kosteus saa olla enintÄÄn 20 % puun kuivapainosta.
KÄsittelyn ja kuivumisen aikana tulee ilman, pinnan ja kuullotteen lÄmpÅtilan olla yli +5 ÇC ja
ilman suhteellisen kosteuden alle 80 %.

Tuoteselosteen tiedot perustuvat laboratoriokokeisiin ja kÄytÄnnÅn tuloksiin. Kaikki arvot ovat ohjeellisia ja riippuvat mm. sÄvystÄ ja kiiltoasteesta. Koska emme voi
vaikuttaa maalin kÄyttÅ- ja tyÅolosuhteisiin, vastaamme vain maalin laadusta ja takaamme, ettÄ se on Teknoksen laadunvarmistuksen mukainen. Emme vastaa
vahingoista jotka aiheutuvat tuotteen kÄytÅstÄ vastoin kÄyttÅohjetta tai -tarkoitusta. Kotisivuiltamme www.teknos.com lÅydÄt ajan tasalla olevat versiot tuoteselosteista,
kÄyttÅturvallisuustiedotteista ja jÄrjestelmÄselosteista.

