
Tuoteseloste

Tuotteen ominaisuudet
Erittäin hyvin peittävä kattomaalie. Antaa kauniin, täysin mattaisen ja
yhtenäisen kattopinnan ilman aaltoilua ja heijastuksia jopa voimakkaassa
epäsuorassa valaistuksessa. Helposti maalattava ja miedon hajuinen,
joten huoneen maalaus sujuu mukavasti tottumattomaltakin maalarilta.
Tuote on Joutsenmerkitty, eli se täyttää korkeat ympäristö- ja
laatuvaatimukset sekä koostumuksensa, että suorituskykynsä kannalta.

Tuotteen käyttö

Käytetään sisätiloissa kattojen maalaukseen, ja se sopii useimmille tavanomaisille alustoille, kuten betonille, kipsille ja
rapatuille pinnoille.

Alusta

Alustan on oltava puhdas, kuiva ja kiinteä.

Käyttö

Aiemmin maalatut pinnat puhdistetaan Reflekt Sisätilojen Maalipesulla.
Mahdolliset halkeamat ja pienet reiät silotetaan Reflekt Kevytsilotteella.
Imu- ja huokoiset alustat pohjustetaan ankkuroivilla alukkeilla.
Pinnat, joihin kohdistuu esimerkiksi nikotiinin tai kosteuden läpilyöntivaara, pohjustetaan Reflekt 2-in-1 Eristävällä
Pohjustusaineella ja Peitemaalilla.
Sekoitetaan ennen käyttöä.
Vaatii 1–2 maalauskertaa siveltimellä, karkealla telalla tai ruiskulla.
Parhaan tuloksen saat sivelemällä maalia runsaasti ja aloittamalla maalaus mahdollisen ikkunaseinän puolelta seinän
suuntaisesti. Jatka maalausta samalla tavalla sisemmälle huoneeseen. 
Tasaa maali aina valonlähteestä poispäin.
Huolehdi, että maalikaukalossa on aina riittävästi maalia.
Huolehdi maalauksen jälkeen ilmanvaihdosta.

Usefull Information

Jos keskeytät maalaus työ, työkalu voidaan edullisesti varastoida ilmatiiviissä pussiin välttää kuivu.

Ympäristötiedot

Puhdista mahdollisimman suuri osa maalista ennen vesipesua. Jäljelle jäävää maalia ei pidä hävittää sekajätteessä, vaan
toimittaa jäteasemalle. Minimoi maalijätettä arvioimalla etukäteen maalin menekki. Huolehdi jäljelle jääneestä maalista
siten, että voit käyttää sitä uudelleen. Tällä tavalla vähennät tehokkaasti tuotteen ympäristövaikutusta.

Säilytys: Suljettuna viileässä ja jäätymättömässä paikassa.

Suojavarusteet: Ruiskumaalatessa: Suojavaatetus, yhdistelmäsuodattimellinen kokonaamari. Maalatessa:
Silmäsuojaimet, käsineet. Hionta: Hengityssuojain.



Kiilto 2;Matte

Tiheys (kg/l) 1.43

Kiintoiaineen paino-% 56

Kiintoaineen tilavuus-% 36

Levitysnopeus (m²/ltr.) 8

Vähimm. työskentely lämpöt. levitetteässä ja kuivuessa/kovettuessa: Min. +10°C

Ilman suhteellinen kosteus Ilmankosteus enint. 80 % RH.

Kuivumisaika 20°C:ssa, suht. kosteus 60 % 2

Käsittelykertojen välinen aika 4

Täysin kovettunut 28

Pestävyys per. EN-13300/ISO-11998 Class 2

Laimennus Vettä ei normaalisti saa laimentaa

Työvälineiden yms. puhdistus Vedellä ja saippualla

Tekniset tiedot

Nykyinen TDS-versio

syyskuu 2021

Korvaa TDS-version

tammikuu 2020


