
FASAD SOLID 
PEITTOSUOJA

Tuotetyyppi:  Korkealuokkainen vesiohenteinen alkydilla vahvistettu akrylaattipohjainen peittosuoja, joka 
muodostaa kestävän ja vettä hylkivän pinnan.

Soveltuvuus:  Ulkokäyttöön. Soveltuu erinomaisesti uuden tai aiemmin käsitellyn sahatun tai höylätyn 
lautapinnan käsittelyyn. Soveltuu myös painekyllästetylle puulle. Ei lattioiden käsittelyyn.

Maalaustuoteryhmä:  463 (MaalausRYL 2012).

Käyttökohteet:  Ulkoseinät, vuorilaudat, ikkunapuitteet, aidat, ym.

TEKNISET TIEDOT

Tiheys:  n. 1.2 kg/l ISO 2811

Riittoisuus:  Sahatulle puupinnalle 4-6 m2/l. Höylätylle puupinnalle ja ennen maalatulle pinnalle  
8-10 m2/l.

Työvälineet:  Sivellin, ruisku.

Ohenne: Vesi.

Kuivumisaika:  Kosketuskuiva 1-2 h, +23 °C/50 % RH, Päällemaalattavissa 2-4 h, +23 °C/50 % RH.

Kiiltoryhmä:  4 (RT-luokitus), puolihimmeä.

Värisävyt:  Valkoinen (VVA) ja väritön (VC). Valkoinen perusmaali voidaan sävyttää tai käyttää sellaise-
naan. Väritön perusmaali on aina sävytettävä ennen käyttöä.

Varastointikestävyys:  Suojattava pakkaselta! Huonosti suljettu tai vajaa astia ei kestä pitkäaikaista varastointia.

Pakkauksen sisältö:  0,9 l, 2,7 l, 9 l ja 18 l

KÄYTTÖKOHTEET

Maalausolosuhteet:  Uudet puupinnat on syytä käsitellä mahdollisimman pian. Käsiteltävän pinnan on oltava 
kiinteä, puhdas ja kuiva, max. kosteuspitoisuus 18 % sekä ilman, tuotteen ja käsiteltävän 
pinnan lämpötilan vähintään +5°C ja ilman suhteellisen kosteuden alle 80 %.

Esikäsittely:  Uudet pinnat 
 Uudet puupinnat on syytä käsitellä mahdollisimman ajoissa, mieluimmin jo rakennus-

kesänä. Puhdista käsittelemätön puupinta mahdollisesta liasta ja irtoavasta aineksesta. 
Poista pihkapurkaumat ja kaavi irtonainen aines, harmaantunut sekä nukkainen puun 
pintakerros. Homeinen pinta pestään hypokloriitti liuoksella ja vedellä tai homeen poistoon 
tarkoitetulla aineella. Huuhdo huolellisesti vedellä ja anna kuivua. Pohjusta pinta mah-
dollisimman aikaisessa rakennusvaiheessa soveltuvalla pohjusteella. Suojaa ruostuvat 
metalliosat, kuten naulankannat, ruosteenestopohjamaalilla.
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 Aikaisemmin maalatut pinnat
 Poista aikaisemmin käsitellystä puupinnasta irtoava maali kaapimella ja harjaa pinta 

puhtaaksi teräsharjalla. Pese likaantuneet ja homehtuneet pinnat hypokloriitti liuoksella 
ja vedellä tai homeen poistoon tarkoitetulla aineella. Huuhdo huolellisesti vedellä ja anna 
kuivua. Käsittele puupuhtaat pinnat soveltuvalla pohjusteella ja pohjamaalaa ne kertaal-
leen Fasad Solid Peittosuojalla. 

Käsittelyohje: Varaa yhtenäistä pintaa varten riittävä maalierä yhteen astiaan sekoitettuna mahdollisten 
värierojen välttämiseksi. Sekoita Fasad Solid Peittosuoja huolellisesti ennen käyttöä. Levitä 
harjasiveltimellä tai korkeapaineruiskulla. Sivele Fasad Solid Peittosuojaa yhtäjaksoisesti 
koko laudan pituudelta, etteivät jatkoskohdat jää näkyviin. Älä levitä Fasad Solid Peittosuo-
jaa kostealle tai jäätyneelle puutavaralle. Käsittele puun päätypinnat erityisen huolellisesti. 
Käsittele uudet pinnat kahteen kertaan Fasad Solid Peittosuojalla. Huoltomaalauksessa 
käsittele pinnat 1-2 kertaan Fasad Solid Peittosuojalla riippuen alustan väripoikkeamasta 
ja käsiteltävän pinnan kunnosta. Huoltokäsittelyssä levityskertojen määrä riippuu alustan 
kunnosta.

 Puussa on pihkaa ja muita värjääviä uuteaineita erityisesti oksankohdissa, jotka lämpö- ja 
kosteusvaihteluiden seurauksena voivat aiheuttaa maalipinnan värjääntymistä eli läpilyön-
tejä.

Työvälineiden puhdistus: Poista ylimääräinen maaliaines työvälineistä ja pese työvälineet välittömästi käytön jälkeen 
vedellä ja saippualla.

Ympäristöhaittojen ehkäisy: Ei saa päästää viemäriin, vesistöön eikä maaperään. Vie tyhjät, kuivat pakkaukset kierrä-
tykseen tai tällaisen mahdollisuuden puuttuessa laita ne lajittelemattomaan sekajättee-
seen. Toimita nestemäinen maalijäte vaarallisten jätteiden keräyspisteeseen.

Käyttöturvallisuus:  Sisältää: 2-oktyyli-2H-isotiatsol-3-onia. Varoitus. Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion. 
Haitallista 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: 3-jodi-2-propy-
nyylibutyylikarbamaattia, 1,2-bentsisotiatsol-3(2H)-onia ja 5-kloori-2-metyyli-2H-isotiat-
sol-3-onin [EY nro. 247-500-7] 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 saatavissa käyttötur-
vallisuustiedote.

Kuljetus:  ei luokiteltu.


