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1 13.11.2017 VÄRI-KALLEN KALUSTEVAHA

MAALITYYPPI VÄRI-KALLEN KALUSTEVAHA on luonnonvahoja sisältävä suoja-aine maalatulle
pinnalle. Se muodostaa vahamaisen likaa ja vettä hylkivän pinnan. Väritön
kalustevaha syventää maalipinnan värisävyä.

MaalausRYL 2012:n mukainen maalaustuoteryhmä 712.

KÄYTTÖ VÄRI-KALLEN KALUSTEVAHAA käytetään VÄRI-KALLEN CHALK
KALUSTEMAALILLA maalattujen pintojen käsittelyyn sisätiloissa.

TEKNISET TIEDOT
Kuiva-ainepitoisuus N. 25 tilavuus-%

Haihtuvat orgaaniset aineet
(VOC)

EU VOC raja-arvo (kat A/f): 130 g/l. Tuotteen VOC: max. 130 g/l.

Käytännön riittoisuus n. 12 - 16 m²/l.
Riittoisuus voi vaihdella riippuen pinnan sileydestä, karkeudesta, huokoisuudesta ja
levitysmenetelmästä.

Tiheys n. 1,0 g/ml

Kuivumisaika, +23°C / 50 % RH
- pölykuiva
- kosketuskuiva
- täysin kuiva

Seuraava käsittely

½ tunnin kuluttua
2 tunnin kuluttua
4 tunnin kuluttua
2 tunnin kuluttua
Kuivuminen hidastuu viileässä ja/tai kosteassa.

Ohenne, välineiden pesu Vesi. Työvälineet pestään välittömästi käytön jälkeen lämpimällä vedellä ja
pesuaineella.

Värisävyt Väritön

VAROITUSMERKINTÄ Katso käyttöturvallisuustiedote.
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KÄYTTÖOHJEET
Pinnan esikäsittely Pinta puhdistetaan pölystä ja liasta.

Pintakäsittely Ennen käyttöä tuote sekoitetaan huolellisesti.
Tuote levitetään keinokuitusiveltimellä, nukkaamattomalla telalla, sienellä tai kankaalla 1 - 2
kertaan.

Olosuhteet Käsiteltävän pinnan tulee olla kuiva.
Käsittelyn ja kuivumisen aikana tulee ilman, pinnan ja tuotteen lämpötilan olla yli +10 °C ja
ilman suhteellisen kosteuden alle 80 %.
Tuulettaminen käsittelyn ja tuotteen kuivumisen aikana nopeuttaa kuivumista.

Pinnan käyttöönotto ja hoito Kalustevahan lopullinen kalvonmuodostus normaaliolosuhteissa kestää n. 3 viikkoa, jonka
jälkeen pinta on saavuttanut lopullisen kovuutensa ja kestävyytensä. Ennen tätä on pintaa
käsiteltävä varoen.
Pinta voidaan puhdistaa neutraalilla (pH 6 - 8) pesuaineliuoksella pyyhkimällä. Pesuaine ja
lika poistetaan pyyhkimällä ja/tai huuhtelemalla pinta puhtaalla vedellä. Työvälineenä
käytetään siivouspyyhettä, pehmeää sientä tms. Karkeaa harjausta tai voimakasta
hankausta tulee välttää. Pesuaineiden käytössä noudatetaan pesuainevalmistajan
laimennus- ym. käyttöohjeita.

LISÄTIETOJA Varastoitava viileässä ja tiivisti suljetuissa astioissa.

Ei saa jäätyä.

Tuoteselosteen tiedot perustuvat laboratoriokokeisiin ja käytännön tuloksiin. Kaikki arvot ovat ohjeellisia ja riippuvat mm. sävystä ja kiiltoasteesta. Koska emme voi
vaikuttaa maalin käyttö- ja työolosuhteisiin, vastaamme vain maalin laadusta ja takaamme, että se on Teknoksen laadunvarmistuksen mukainen. Emme vastaa
vahingoista jotka aiheutuvat tuotteen käytöstä vastoin käyttöohjetta tai -tarkoitusta. Kotisivuiltamme www.teknos.com löydät ajan tasalla olevat versiot tuoteselosteista,
käyttöturvallisuustiedotteista ja järjestelmäselosteista.


