Fasad Solid Peittosuoja
Tuotetyyppi:

Alkydillä vahvistettu akrylaattipohjainen peittosuoja, joka muodostaa kestävän ja vettähylkivän pinnan, säilyttäen puun luonnollisen pintakuvioinnin

Soveltuvuus:

Ulkokäyttöön. Soveltuu erinomaisesti uuden sahatun tai höylätyn puun käsittelyyn, sekä aikaisemmin puunsuojatuille pinnoille. Hyvän peittokykynsä ansiosta värin vaihtaminen tummasta vaaleaan
on mahdollista. Ei sovellu lattioiden käsittelyyn.

Maalaustarvikeryhmä: 463 (MaalausRyl 2012) 83 (MaalausRyl 2001)
Käyttökohteet:

Ulkoseinät, räystäslaudat, ovet, ikkunapuitteet, listat jne.

Tekniset tiedot
Tiheys:

n. 1,2 kg/l SFS 3635

Riittoisuus:

n. 6–8 m2/l

Työvälineet:

Sivellin, ruisku

Ohenne:

Vesi (ei ohennetta)

Kuivumisaika:

Kosketuskuiva n. 1 h/+23 oC/50 % RH
Päällemaallattavissa n. 4 h/+23 oC/50 % RH

Kiiltoryhmä:

4 (RT-luokitus), puolihimmeä

Värisävyt:

Valkoinen (1) ja väritön (C). Valkoinen pohja voidaan sävyttää tai käyttää sellaisenaan. Väritön on
aina sävytettävä ennen käyttöä.

Varastointikestävyys:

Säilytettävä yli +0 oC lämpötilassa. Huonosti suljettu tai vajaa astia ei kestä varastointia.

Pakkauksen sisältö:

0,9, 2,7, 9 ja 18 l

Fasad Solid Peittosuoja
Käyttö-ohjeet
Maalausolosuhteet
Uudet puupinnat on syytä käsitellä mahdollisimman pian. Käsiteltävän pinnan on oltava kiinteä,
puhdas ja kuiva, max. kosteuspitoisuus 18 % sekä ilman, tuotteen ja käsiteltävän pinnan lämpötilan vähintään +5°C ja ilman suhteellisen kosteuden alle 80 %.

Esikäsittely
Harjaa uudet pinnat puhtaaksi pölystä ja liasta ja tarvittaessa pinnat pestään sopivalla pesuaineella. Puhdista mahdolliset homehtuneet ja sammaloituneet pinnat sopivalla homeenpoistopesulla
käyttöohjeen mukaan. Poista pihkapurkautumat ja pyyhi oksakohdat tarvittaessa esim. Taloustinnerillä. Pohjusta uudet kuivat puupinnat värittömällä Fasad Pohjusteella.
Puhdista aikaisemmin maalatut pinnat ennen uusintakäsittelyä huolellisesti ja tarvittaessa pese
pinnat sopivalla pesuaineella. Puhdista mahdolliset homehtuneet ja sammaloituneet pinnat sopivalla homeenpoistopesulla käyttöohjeen mukaan. Kaavi irtonainen aines, harmaantunut sekä
nukkainen puun pintakerros pois ja harjaa pinta. Pohjusta puupuhtaat kohdat Fasad Pohjusteella.

Käsittelyohje
Sekoita Fasad Solid Peittosuoja huolellisesti ennen käyttöä ja toistuvasti käytön aikana. Varaa
yhtenäistä pintaa varten riittävä määrä Fasad Solid Peittosuojaa yhteen astiaan sekoitettuna
mahdollisten sävyerojen välttämiseksi. Sivele Peittosuojaa yhtäjaksoisesti koko laudan pituudelta,
etteivät jatkoskohdat jää näkyviin. Älä levitä Peittosuojaa kostealle tai jäätyneelle puutavaralle.
Käsittele pinnat kahteen kertaan Fasad Solid Peittosuojalla.

Työvälineiden puhdistus
Poista ylimääräinen maaliaines työvälineistä ja pese ne vedellä ja saippuallaheti käytön jälkeen.

Ympäristöhaittojen ehkäisy
Valmistetta ei saa päästää viemäriin, vesistöön eikä maaperään. Nestemäinen jäte on toimitettava
maalijätteiden kierrätyspisteeseen. Tyhjät, kuivat myyntipakkaukset voidaan toimittaa kierrätykseen tai tällaisen mahdollisuuden puuttuessa yleiselle kaatopaikalle.

Käyttöturvallisuus
Tuotteesta on saatavissa käyttöturvallisuustiedote.

Kuljetus
Suojeltava jäätymiseltä.

