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COLORIA PANEELIPRO KATTOMAALI

Tuote

Himmeä,
vesiohenteinen
paneelikattomaali
kattopinnoille sisällä. Sävytettävissä vaaleisiin sävyihin.

erilaisille

Käyttö

Soveltuu uusille ja ennen käsitellyille kattopinnoille kuivissa ja
kosteissa sisätiloissa. Soveltuu myös kiiltäville kovapintaisille
kattolevyille (mm. erilaiset laminaatti- ja melamiinipinnat.)

Erityisominaisuudet

Tuote omaa huipputartunnan sekä erittäin hyvän peiton. Ei vaadi
kovien tai lakattujen pintojen hiomista ennen käsittelyä.
Erinomainen maalattavuus. Hidastaa läpilyöntejä.

Koodi

580

Maalaustarvikeryhmä

MaalausRYL 2012 mukainen maalaustuoteryhmä 311 ja 319.

Kiiltoryhmä

5 (RT-luokitus) himmeä

Tiheys

n. 1,40 kg/litra

Riittoisuus

n. 8 - 10 m²/litra

Kuiva-ainepitoisuus

n. 42 %

Kuivumisaika

Pölykuiva n. 25 minuuttia. Päällemaalattavissa n. 2 tunnin
kuluttua. Huonoissa ja kosteissa olosuhteissa suositellaan
päällemaalaus tehtäväksi vasta seuraavana päivänä.

Sävypohjat

Valkoinen. Sävytettävissä värikarttojen vaaleisiin sävyihin.
Sävytarkkuus heikkenee mitä tummempaan sävyyn mennään.

Tulenarkuus

Ei palava neste

Ohenne

Vesi

Työvälineiden puhdistus
Poista ylimääräinen maali työvälineistä pyyhkimällä ja pese ne
heti käytön jälkeen vedellä ja saippualla.

Varastointi ja kuljetus
Maali on suojeltava jäätymiseltä.
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KÄYTTÖOHJEET
Pinnan käsittely

Uudet, käsittelemättömät pinnat: Poista pöly ja irtoava aines
harjaamalla. Kaavi mahdollinen pihka pois kaapimella. Käytä
kohteeseen sopivaa Dalapro-tasoitetta tarvittaessa. Hio kuivunut
tasoitepinta ja poista hiontapöly huolellisesti. Tilanteen vaatiessa,
käsittele oksakohdat soveltuvalla oksalakalla. Pyri käyttämään
oksatonta tai enintään terveoksaista puutavaraa parhaaseen
lopputulokseen päästäksesi.
Vanhat lakatut tai aiemmin maalatut pinnat: Pese pinnat
yleispesuaineella. Huuhtele pinta huolellisesti vedellä
pesun jälkeen. Poista irtoava tai huonosti kiinni oleva maali- tai
lakkapinta kaapimalla ja hiomalla. Silota tarvittaessa kolot
kohteeseen
sopivalla
Dalapro-tasoitteella.
Hio
kuivunut
tasoitepinta ja poista hiontapöly huolellisesti.
Kiiltävät ja kovapintaiset kattolevyt: Poista pöly ja irtoava aines
harjaamalla. Pese mahdollisesti likaiset pinnat yleispesuaineella.
Huuhtele pinta huolellisesti vedellä pesun jälkeen. Silota
tarvittaessa kolot kohteeseen sopivalla Dalapro-tasoitteella. Hio
kuivunut tasoitepinta ja poista hiontapöly huolellisesti.

Maalaus

Maali sekoitetaan hyvin ennen käyttöä. Maalaa 1 - 2 kertaa
Coloria PaneeliPro Kattomaalilla. Varaa yhtenäistä pintaa varten
riittävä maalierä yhteen astiaan sävyerojen estämiseksi.

Maalausolosuhteet

Lämpötila yli +5 C° (maali, pinta ja ilma). Ilman suhteellinen
kosteus alle 80 %. Maalattavan pinnan on oltava kuiva.

Työvälineet

Telaus, sively, ruiskutus. Vaatii korkeapaineruiskutuksen, suutin
0.020’’ - 0.023’’ tai 0.50 mm - 0.58 mm. Ohennetaan tarvittaessa
5 - 10 %.

Hoito-ohjeet
Pintakäsittelyn jälkeen pintoja on käsiteltävä varoen muutamien
viikkojen ajan, sillä tuote saavuttaa lopullisen tarttuvuutensa,
kovuutensa ja kestävyytensä normaaliolosuhteissa noin 1 kk:n
kuluttua. Mikäli pintoja joudutaan puhdistamaan pian
pintakäsittelyn jälkeen, puhdista pinta kevyesti kuivalla tai
nihkeällä puhdistusliinalla. Vältä voimakasta kulutusta ja
puhdistusta koko kuivumisprosessin ajan.
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Puhdistus tarvittaessa aikaisintaan noin 1 kk:n kuluttua
pintakäsittelystä: Pinnat puhdistetaan kuivalla harjalla tai
pölypyyhkeellä. Likaiset pinnat puhdistetaan neutraaliin (pH 6 - 8)
pesuaineliuokseen kostutetulla nihkeällä siivousvälineellä. Pinta ei
saa
jäädä
märäksi
puhdistuksen
jälkeen.
Noudata
pesuainevalmistajan antamia laimennusohjeita.
Ympäristöhaittojen ehkäisy
Hyvin tyhjennetyt, kuivat maaliastiat voidaan toimittaa
kierrätykseen tai tällaisen mahdollisuuden puuttuessa yleiselle
kaatopaikalle.
Nestemäinen
maalijäte
on
toimitettava
ongelmajätteen keräyspisteeseen. Sulje astia huolellisesti
myöhempää käyttöä varten.

EU VOC-raja-arvo/ gränsvärde (cat A/a) 30g/l (2010).
Coloria PaneeliPro Kattomaali sisältää/ innehåller/ VOC max 30g/l.
Epäselvissä tilanteissa käänny aina valmistajan tai asiantuntevan jälleenmyyjäliikkeen
puoleen ennen maalaustyöhön ryhtymistä. Käyttöturvallisuustiedote toimitetaan
pyydettäessä.

