KIILTOASTE
Satiini
RIITTOISUUS
750 ml = ± 10 m² / kerros
2 L = ± 24 m² / kerros

KUIVUMISAIKA 12H
KERROSTEN VÄLILLÄ

TÄYSIN KUIVA 24H

750 ml – 2L

Tämä maali on suunniteltu sisätilojen keittiökaapeille ja
oville, huonekaluille ja seinäpaneeleille kuivissa ja
kosteissa tiloissa. Maali soveltuu myös messinki-,
sinkki- ja alumiinipintaisille huonekaluille. Se ei sovellu
vahatuille tai öljytyille pinnoille, kylpyhuone- tai
suihkulaatoille, tai lattioille.

HELPPO, NOPEA, TEHOKAS !
• EI TARVETTA LAKAN POISTOLLE
• EI TARVETTA POHJUSTEELLE
• Täydellinen VIIMEISTELY
• Valumaton koostumus
• Iskun- ja tahran KESTÄVÄ
• Likaa hylkivä
• Kestää iskuja, kolhuja, naarmuja ja vesiroiskeita
• Vesiohenteinen maali

SÄVYT

Remontointi

Kalustemaali

Tämä maali on suunniteltu sisätilojen
keittiökaapeille ja oville, huonekaluille ja
seinäpaneeleille. Se ei sovellu vahatuille tai
öljytyille pinnoille, kylpyhuone- tai
suihkulaatoille, tai lattioille.

Pinnan esikäsittely on
välttämätöntä onnistuneen
lopputuloksen aikaansaamiseksi.

Tuotteen optimaalinen suoristuskyky ja
tarttuvuus saavutetaan 20 päivää käytön
jälkeen.

> VAIHE 1: VALMISTELU
Pinnan ESIKÄSITTELY on VÄLTTÄMÄTÖNTÄ.
• LAKATTU PUU, MAALATTU PUU ja PVC: pese maalarinpesuaineella ja anna kuivua, hio kevyesti hiekkapaperilla
(karkeus 240) ja poista pöly.
• MELAMIINI, LAMINAATTI, HUONEKALUT ja pienet METALLIESINEET (messinki, alumiini, sinkityt metallit, sinkki):
Pese maalarinpesuaineella ja anna kuivua.
• KARKEAT / HUOKOISET PINNAT (puu, mdf): hio kevyesti hiekkapaperilla (karkeus 240) ja poista pöly.
Pinnan PESEMINEN soodapohjaisella (alkaliini) maalarinpesuaineella on olennaista
Rasvaiset pinnat voivat vaikuttaa maalin tartuntakykyyn.

> VAIHE 2:

MAALAUS

Välineet: Maalinsekoitin tai sekoitintikku • 5mm maalaustela • sivellin (kulmiin, nurkkiin ja viimeistelyyn)
Sekoita tuote hyvin sekoitustikulla pohjaa myöten ennen käyttöä.
1. Levitä maali tasaisesti maalaustelaan ja maalaa ylhäältä alaspäin.
2. Viimeistele vedoilla ylhäältä alas täydellisen lopputuloksen aikaansaamiseksi.
Maalaa kaksi maalikerrosta parhaan mahdollisen kestävyyden aikaansaamiseksi (Kosketuskuiva: 2 tuntia - Uusintakerros: 12
tuntia - Täysin kuiva: 24 tuntia).
Ainoastaan sisäkäyttöön • Levitä maali 12 ja 25 °C asteen välillä ja vältä vetoa • Puhdista työvälineet vedellä
Ainoastaan sisäkäyttöön – työskentele pienillä pinnoilla (alkaen 0,5m² - 1m²) – riittoisuuden varmistamiseksi. Vältä maalaamasta tuotetta
liian paksusti tai liian ohuesti telalla tai siveltimellä – levitä maali 12 ° C ja 25 ° C lämpötilan välillä, vältä vetoa – Älä lopeta tuotteen
maalaamista keskelle pintaa – älä aloita uuden maalikerroksen maalausta kun tuote vielä kuivuu – puhdista työvälineet puhtaalla
kankaalla, huuhtele tämän jälkeen vedellä – Käytä mietoa puhdistusainetta maalatun pinnan puhdistamiseen. Älä käytä hankaavia
pesusieniä. Kirkkaille väreille sekä tummille ja huokoisille pinnoille voi ylimääräinen maalikerros olla tarpeen.

KÄYTTÖÖN LIITTYVÄT VAROTOIMET
SUOJATTAVA PAKKASELTA
EUH208: Sisältää 1,2-bentsisotiatsol-3(2H)-oni. Voi aiheuttaa allergisen reaktion. P102: Säilytettävä lasten ulottumattomissa. P271: Käytä
ainoastaan ulkona, tai tiloissa joissa on hyvä ilmanvaihto. P501: Hävitä sisältö/pakkaus paikallisten/kansallisten määräysten mukaisesti.
Tämän tuotteen EU-raja-arvo (Cat A/d) : 130g/l (2010). Tämä tuote sisältää max 3g/l VOC.

Apu & neuvoja : P. 010 321 0540 / info@V33.fi www.V33.fi
Tällä liitteellä on tarkoitus antaa informatiivistä tietoa. Tiedot perustuvat meidän tämän hetkiseen tietoon ja kokemukseen sekä käyttökokemuksiin ja sen mukaisiin
käyttöolosuhteiden asettamiin vaatimuksiin ja sääntöihin. Useat tekijät jotka voivat vaikuttaa meidän tuotteiden käyttöön kuten käyttäjän omat kokemukset, eivät anna
erivapauksia tuotteen käytön suhteen. Tämän tiedotteen teknisiä ominaisuuksia ei pidä käsittää takuuksi. Tämä tiedote korvaa kaikki aiemmat versiot. February 2015

