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FASAD POHJAMAALI
alkydipohjamaali

MAALITYYPPI

FASAD POHJAMAALI on puuta suojaavia aineita sisÄltÄvÄ alkydipohjamaali ulkona
olevien puu-, lastulevy yms. pintojen pohjamaalaukseen.
MaalausRYL 2012:n mukainen maalaustuoteryhmÄ 233 (MaalausRYL 2001
maalaustarvikeryhmÄ 14.1). KiiltoryhmÄ 4.

KÄYTTÅ

PuuseinÄt, ulko-ovet yms. puupinnat ulkona, kun ne pintamaalataan dispersio- tai
Åljymaaleilla. Soveltuu myÅs terÄksisten naulankantojen, helojen yms.
pohjamaalaukseen.
EstÄÄ homesienten kasvua.

TEKNISET TIEDOT
Kuiva-ainepitoisuus

N. 60 tilavuus-%

Haihtuvat orgaaniset aineet
(VOC)

EU VOC raja-arvo (kat A/d): 300 g/l 2010. Tuotteen VOC: max. 300 g/l.

KÇytÇnnÉn riittoisuus

8 - 10 mÇ/l

Tiheys

n. 1,4 g/ml

Kuivumisaika, +23ÑC / 50 % RH
6 h kuluttua
- kosketuskuiva
1 vrk kuluttua
- pÇÇllemaalattavissa
2 vrk kuluttua (+15ÉC)
3 vrk kuluttua (+5ÉC)
Maalattaessa FASAD POHJAMAALILLA maalattujen pintojen pÄÄlle
dispersiomaaleja maalaustyÅ tehdÄÄn nÄiden maalien ohjeiden mukaan.

Ohenne, vÇlineiden pesu

Lakkabensiini

Kiilto

PuolihimmeÄ

VÇrisÇvyt

Valkoinen

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.)

KÇÇnnÇ
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KÄYTTÅOHJEET
Pinnan esikÇsittely

Maalaamattomat pinnat puhdistetaan irtoavasta puuaineksesta, liasta ja pÅlystÄ sekÄ
kÄsitellÄÄn tarvittaessa homepesuliuoksella tuoteselosteen mukaisesti. Oksakohdista
poistetaan irtoava pihka ja ne kÄsitellÄÄn oksalakalla.
Aikaisemmin maalatuilta puupinnoilta poistetaan irtoava tai huonosti kiinni oleva maali,
irtonainen puuaines ja epÄpuhtaudet. TÄmÄn jÄlkeen pinnat pestÄÄn RENSA
Maalarinpesuliuoksella tai tarvittaessa RENSA Homepesuliuoksella. Huonokuntoiset
puuosat vaihdetaan uusiin. Paljaat puupinnat pohjustetaan FASAD pohjusteella.
FASAD POHJAMAALI maalataan ainoastaan yllÄolevan esikÄsittelyohjeen mukaisesti
kÄsitellyille paljaille puupinnoille, ei vanhan maalipinnan pÄÄlle.
Paljaat metallipinnat puhdistetaan irtoruosteesta, rasvasta ja liasta, terÄsharjataan ja
pohjamaalataan FASAD POHJAMAALILLA.

Maalaus

Ennen kÄyttÅÄ maali sekoitetaan huolellisesti.
Maali levitetÄÄn siveltimellÄ, maalausharjalla, telalla tai ruiskulla.

Maalausolosuhteet

Maalattavan pinnan tulee olla kuiva.
Puun kosteus saa olla enintÄÄn 20 % puun kuivapainosta.
MaalaustyÅn ja maalin kuivumisen aikana tulee ilman, maalattavan pinnan ja maalin
lÄmpÅtilan olla yli +5 É C 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.

