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VÄRI-KALLEN CHALK
KALUSTEMAALI

MAALITYYPPI

VÄRI-KALLEN CHALK KALUSTEMAALI on täyshimmeä vesiohenteinen koristemaali,
jolla voi maalata kalusteita ja muita kodin pintoja. Kiiltoryhmä 6.

KÄYTTÖ

VÄRI-KALLEN CHALK KALUSTEMAALIA voi käyttää maalatun, lakatun tai
käsittelemättömän puupinnan maalaukseen sekä useimmille muille materiaaleille.
Sopivia käyttökohteita ovat mm. huonekalut, väliovet, seinäpaneelit ja keittiökaapit.
Kalustemaalilla maalatun pinnan kulutuskestävyyttä voidaan parantaa käsittelemällä
pinta VÄRI-KALLEN KALUSTEVAHALLA.

TEKNISET TIEDOT
Kuiva-ainepitoisuus
Haihtuvat orgaaniset aineet
(VOC)

N. 31 tilavuus-%
EU VOC raja-arvo (kat A/a): 30 g/l. Tuotteen VOC: max. 30 g/l.

Riittoisuus

10 - 14 m²/l.
Riittoisuus voi vaihdella riippuen pinnan sileydestä, karkeudesta, huokoisuudesta ja
levitysmenetelmästä.

Tiheys

n. 1,4 g/ml

Kuivumisaika, +23°C / 50 % RH
½ tunnin kuluttua
- pintakuiva
2 tunnin kuluttua
- kosketuskuiva
2 tunnin kuluttua
- päällemaalattavissa
4 tunnin kuluttua
- täysin kuiva, vahattavissa
Kuivuminen hidastuu viileässä ja/tai kosteassa.

Ohenne, välineiden pesu

Vesi. Työvälineet pestään välittömästi käytön jälkeen vedellä ja pesuaineella.

Kiilto

Täyshimmeä

Värisävyt

Valkoinen. Voidaan sävyttää VÄRI-KALLEN CHALK KALUSTEMAALI
-värikartan sävyihin.

Pesun- ja kulutuksenkesto

Maalipinnan kulutuksen kesto on vähäinen.
SFS-EN 13300 -luokituksen mukainen märkähankauskestoluokka on 3 (ISO
11998).

VAROITUSMERKINTÄ

Katso käyttöturvallisuustiedote.
Käännä
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KÄYTTÖOHJEET
Pinnan esikäsittely

Uudet pinnat puhdistetaan pölystä ja liasta.
Likaiset aikaisemmin lakatut tai maalatut pinnat pestään maalipesuaineella. Irtoava ja
heikosti kiinni oleva vanha lakka tai maali poistetaan.

Pintakäsittely

Ennen käyttöä maali sekoitetaan huolellisesti. Maali levitetään siveltimellä tai
lyhytnukkaisella telalla.
Patinoituneen pinnan saamiseksi levitä kaksi kerrosta kahta eri sävyistä maalia. Anna
kuivua 2 tuntia. Hio pintamaali kevyesti puhki, jolloin alemmat maalikerrokset paljastuvat.
Maalipinnasta saadaan paremmin kulutusta kestävä vahaamalla se VÄRI-KALLEN
KALUSTEVAHALLA.

Olosuhteet

Maalattavan pinnan tulee olla kuiva. Maalaustyön ja maalin kuivumisen aikana tulee ilman,
pinnan ja maalin lämpötilan olla yli +5°C ja ilman suhteellisen kosteuden alle 80 %.
Tuulettaminen maalaustyön ja maalin kuivumisen aikana nopeuttaa maalin kuivumista.

Pinnan käyttöönotto ja hoito

Maalin lopullinen kalvonmuodostus normaaliolosuhteissa kestää 3 - 4 viikkoa, jonka jälkeen
pinta on saavuttanut lopullisen kovuutensa ja kestävyytensä. Ennen tätä on maalipintaa
käsiteltävä varoen.
Maalipinta voidaan puhdistaa neutraalilla (pH 6 - 8) pesuaineliuoksella pyyhkimällä. Pahoin
likaantuneilla pinnoilla voidaan käyttää myös heikosti emäksisiä (pH 8 - 10) pesuaineita.
Pesuaine ja lika poistetaan pyyhkimällä ja/tai huuhtelemalla pinta puhtaalla vedellä.
Pesuaineiden käytössä noudatetaan pesuainevalmistajan laimennus- ym. käyttöohjeita.

Varastointi

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.

