Remontointi

KIILTOASTE

Kaakelimaali
seinille
Kaikille seinäkaakeleille sisätiloissa.

Purkkikoot 750ml & 2L

Ei sovellu lattioille, suihkualtaisiin,
kylpyammeisiin, lavuaareihin tai
työtasoille.

•

Ei tarvetta pohjamaalille

•

Täydellinen viimeistely

•

Veden- ja pesunkestävä

•

Vesiohenteinen

SÄVYT

Satiini

RIITTOISUUS
1L = ± 12 m² / kerros
KUIVUMISAIKA 24H
KERROSTEN
VÄLILLÄ

TÄYSIN KUIVA 72H

HELPPO JA NOPEA

Remontointi

Kaakelimaali seinille
Tämä maali on suunniteltu kaikille
seinäkaakeleille sisätiloissa. Ei sovellu
lattioille, suihkualtaisiin, kylpyammeisiin,
lavuaareihin tai työtasoille.

Pinnan esikäsittely on
välttämätöntä onnistuneen
lopputuloksen
aikaansaamiseksi.

Vältä pinnan mekaanista
rasitusta ensimmäisten
20 päivän ajan.

> VAIHE 1: ESIKÄSITTELY
PINNAN ESIKÄSITTELY ON VÄLTTÄMÄTÖNTÄ.
KERAAMISET KAAKELIT, SEINÄKAAKELIT, RAUNALAATAT, LASITIILET:
• Pese pinta soodapohjaisella (alkaliini) maalarinpesuaineella. Huuhtele vedellä ja anna kuivua min. 24h.
KAAKELISAUMAT:
• Puhdista huolellisesti kaakelin saumat käyttämällä hankaussientä tai harjaa. Poista puhdistusaine- tai homejäänteet.
•
•

Pinnan PESEMINEN soodapohjaisella (alkaliini) maalarinpesuaineella on olennaista.
Poista kaikki silikonitiivisteet ennen maalausta. Uudelleentiivistä maalin kuivuttua.

> VAIHE 2: MAALAUS
Välineet: Sekoitustikku • Maalaustela 5-8mm:n nukka • Keinokuitusivellin (kulmiin, nurkkiin, saumoihin & viimeistelyyn)
Kannen alla on lisäainepakkaus, joka on kokonaisuudessaan lisättävä maalipurkkiin ja sekoitettava maaliin ennen käyttöä:
• Tyhjennä lisäaineen koko sisältö maalipurkkiin.
• Sekoita tuote hyvin sekoitustikulla pohjaa myöten ennen käyttöä.
• Maali on käyttövalmis.
Kun lisäaineen sisältö on lisätty maaliin, on se käytettävä 10 päivän kuluessa. Tämän ajan jälkeen maalin tarttuvuus ja kesto heikentyy.
1.
2.
3.

Aloita maalaamalla maalattavan pinnan kulmat ja saumat siveltimellä.
Levitä maali tasaisesti maalaustelaan ja maalaa ylhäältä alaspäin.
Anna kuivua 24 tuntia. Lisää toinen kerros.

Maalaa kaksi maalikerrosta parhaan mahdollisen kestävyyden aikaansaamiseksi.
Kuivumisajat: Kosketuskuiva 4h • Uusintakerros 24h • Täysin kuiva 72h
•
•

Älä aseta teippiä vastamaalattuun pintaan.
Vältä pinnan mekaanista rasitusta ensimmäisten 20 päivän ajan.

•
•
•
•
•

Levitä maali 12 ja 25 °C asteen välillä ja vältä vetoa.
Työskentele pienillä pinnoilla (alkaen 0,5m² - 1m²) – riittoisuuden varmistamiseksi.
Vain sisäkäyttöön.
Puhdista työvälineet vedellä.
Käytä mietoa puhdistusainetta maalatun pinnan puhdistamiseen. Älä käytä hankaavia pesusieniä.

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/i) : 140g/l (2010). Tämä tuote sisältää max 6g/l VOC.

Apuja & 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 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. 06/2018

