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FASAD AKVA
TYYPPI

Öljypitoinen akrylaattimaali. Maalaustarvikeryhmä 35 (RT-luokitus MaalausRYL
2001). Maalaustarvikeryhmä 461 (RT-luokitus MaalausRYL 2012).

SOVELTUVUUS

Puupintojen ulkomaalaukseen.

KÄYTTÖKOHTEET

Ulkoseinät, vuorilaudat yms.

TEKNISET TIEDOT
Riittoisuus

Sahatulle puupinnalle 4-6 m2/l. Höylätylle puupinnalle ja ennen maalatulle pinnalle
7-9 m2/l.

Kiinteäainetilavuus

n. 36 %.

Tiheys

n. 1,2 kg/l, SFS 3635.

Ohenne

Vesi.

Työtapa

Sively, levitys maalausharjalla tai ruiskutus.
Korkeapaineruiskutus
-suutin 0,018" - 0,023" eli 0,460 - 0,580 mm.
-ohennemäärä 0 - 10 til. %.

Kuivumisaika, +23 C
ilman suht. kosteus
RH 50 %

Kosketuskuiva 1 tunti. Seuraava käsittely 2-4 tunnin kuluttua normaaliolosuhteissa.
Alhaisemmassa lämpötilassa ja kostealla säällä kuivumisaika on pidempi.

Kiiltoryhmä

5 (RT-luokitus), himmeä.

Perusmaalit

A ja C.

Säänkestävyys

Hyvä myös teollisuusilmastossa.

Varastointi

Suojattava pakkaselta.

Pakkaukset

0,9 l, 2,7 l, 9 l.
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KÄYTTÖOHJEET
Esikäsittely

Uudismaalaus:
Puhdista käsittelemätön puupinta mahdollisesta liasta, homeesta ja irtoavasta aineksesta. Pohjusta pinta mahdollisimman aikaisessa rakennusvaiheessa Fasad
Pohjusteella. Suojaa ruostuvat metalliosat, kuten naulankannat, ruosteenestopohjamaalilla. Poista irtoava pihka oksankohdista ja eristä ne oksalakalla. Pohjamaalaa
pinnat kertaalleen Fasad Akvalla tai Fasad pohjamaalilla. Maalaa pinnat 1-2 kertaan
Fasad Akvalla.
Huoltomaalaus:
Poista aikaisemmin maalatusta puupinnasta irtoava maali kaapimella ja harjaa pinta
puhtaaksi teräsharjalla. Pese likaantuneet ja homehtuneet pinnat hypokloriitti liuoksella ja vedellä tai homeen poistoon tarkoitetulla aineella. Käsittele puupuhtaat pinnat
Fasad Pohjusteella ja pohjamaalaa ne kertaalleen Fasad Akvalla tai Fasad
pohjamaalilla.
Maalaa pinnat 1-2 kertaan Fasad Akvalla riippuen alustan väripoikkeamasta ja
käsiteltävän pinnan kunnosta.

Maalausolosuhteet

Maalattavan pinnan on oltava kuiva, ilman lämpötilan vähintään +5 C ja ilman
suhteellisen kosteuden alle 80 % maalaustyön ja kuivumisen aikana.

Maalaus

Sekoita maali huolellisesti ennen käyttöä ja ohenna tarvittaessa vedellä. Levitä
harjasiveltimellä tai korkeapaineruiskulla. Käsittele puun päätypinnat erityisen huolellisesti.
Varaa yhtenäistä pintaa varten riittävä maalierä yhteen astiaan sekoitettuna mahdollisten värierojen välttämiseksi.
Pese työvälineet vedellä.

Työvälineiden
puhdistus

KÄYTTÖTURVALLISUUS

Sisältää: 2-Oktyyli-2H-isotiatsol-3-onia.
Varoitus. Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion. Myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia
haittavaikutuksia. Säilytä lasten ulottumattomissa. Jos tarvitaan lääkinnällistä apua,
näytä pakkaus tai varoitusetiketti. Vältä sumun/suihkeen hengittämistä. Käytä
suojakäsineitä. Käytä ainoastaan ulkona tai tiloissa, joissa on hyvä ilmanvaihto.
Vältettävä päästämistä ympäristöön. JOS KEMIKAALIA JOUTUU IHOLLE: Pese
runsaalla vedellä ja saippualla. Sisältää pieniä määriä herkistäviä aineita: 1,2bentsisotiatsol-3(2H)-onia ja 5-kloori-2-metyyli-2H-isotiatsol-3-onin [EY nro. 247-5007] ja 2-metyyli-2H-isotiatsol-3-onin [EY nro. 220-239-6] (3:1) seosta (C(M)IT/MIT
(3:1)). Tämä tuote sisältää biosidivalmistetta, joka suojelee tuotetta varastoinnin
aikana. Sisältää C(M)IT/MIT (3:1). Tuotteesta on saatavilla käyttöturvallisuustiedote.

YMPÄRISTÖNSUOJELU JA
JÄTEHUOLTO

Ei saa päästää viemäriin, vesistöön eikä maaperään. Vie tyhjät, kuivat pakkaukset
kierrätykseen tai tällaisen mahdollisuuden puuttuessa laita ne lajittelemattomaan
sekajätteeseen. Toimita nestemäinen maalijäte vaarallisten jätteiden
keräyspisteeseen.

KULJETUS

VAK/ADR 9 III. Tätä tuotetta ei ole säännelty vaaralliseksi tuotteeksi kuljetettuna
pakkauskoossa ≤ 5 l tai ≤ 5 kg, kun pakkaus täyttää kohtien 4.1.1.1, 4.1.1.2 ja
4.1.1.4–4.1.1.8 yleiset ehdot.
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