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VÄRI-KALLEN PERINTEINEN
PUNAMAALI

MAALITYYPPI

PellavaÄljypohjainen, vesiohenteinen punamaali. VÅripigmentteinÅ on sÅÅnkestÅviÅ
rautaoksideja.
MaalausRYL 2012:n mukainen maalaustuoteryhmÅ 464 (MaalausRYL 2001
maalaustarvikeryhmÅ 35.3). KiiltoryhmÅ 6, tÅyshimmeÅ.

KÄYTTÅ

Maalaamattomien sahalautapintojen ja karkeiden hirsipintojen sekÅ aiemmin
punamultamaalilla maalattujen pintojen ulkomaalaukseen. Ei sovellu hÄylÅttyjen tai
muilla maalityypeillÅ maalattujen pintojen kÅsittelyyn. SÅÅnkestÅvÅ ja edullinen maali
talousrakennusten kuten aittojen, navettojen, vajojen ja latojen maalaukseen.

TEKNISET TIEDOT
Kuiva-ainepitoisuus

N. 20 tilavuus-%

Haihtuvat orgaaniset aineet
(VOC)

EU VOC raja-arvo (kat A/d): 130 g/l 2010. Tuotteen VOC: max. 130 g/l.

KÇytÇnnÉn riittoisuus

Sahalautapinnat ja karkeat hirsipinnat

Tiheys

n. 1,2 g/ml

4 - 6 mÇ/l

Kuivumisaika, +23ÑC / 50 % RH
4 tunnin kuluttua
- kosketuskuiva
1 vuorokauden kuluttua
- pÉlykuiva

Ohenne, vÇlineiden pesu

Vesi. TyÄvÅlineet pestÅÅn vÅlittÄmÅsti kÅytÄn jÅlkeen lÅmpimÅllÅ vedellÅ ja
pesuaineella.

Kiilto

TÅyshimmeÅ

VÇrisÇvyt

Punainen

SÇÇnkestÇvyys

HyvÅ. Maali muodostaa hengittÅvÅn pinnan, joka ei hilseile eikÅ halkeile vaan
kuluu vÅhitellen vuosien myÄtÅ.

VAROITUSMERKINTÄ

HUOM! Itsesyttymisvaaran takia tuotteesta syntyvÅ jÅte,
ruiskutussumu ja likaantuneet rievut yms. on sÅilytettÅvÅ
paloturvallisessa paikassa ilmatiiviisti suljetuissa astioissa,
tai jÅte on poltettava. Veteen upottaminen on myÄs
suositeltavaa. (Ks. kÅyttÄturvallisuustiedotteen kohta 7.1.)
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KÄYTTÅOHJEET
Pinnan esikÇsittely

Maalaamaton sahalauta ja karkea hirsipinta: Harjaa pois irtoava pÄly ja lika sekÅ irtoavat
puukuidut. Pohjamaalaa metalliosat ruosteenestomaalilla.
Aikaisemmin punamullalla maalattu pinta: Poista pinnasta irtoava maali terÅsharjalla.

Maalaus

Varaa yhtenÅistÅ pintaa varten tarvittava mÅÅrÅ maalia samaan astiaan. Sekoita maali
hyvin ja tarkista sÅvy.
NÅin vÅltÅt sÅvyerojen syntymisen.
Ohenna tarvittaessa vedellÅ.
LevitÅ maali harjalla tai siveltimellÅ 1 - 2 kertaa.
Upota tyÄn keskeytyessÅ tyÄvÅlineet veteen ja pese ne tyÄn pÅÅtyttyÅ heti, ettei maali ehdi
kuivua.

Maalausolosuhteet

Maalattavan pinnan tulee olla kuiva. MaalaustyÄn ja maalin kuivumisen aikana tulee ilman,
pinnan ja maalin lÅmpÄtilan olla yli +5ÇC ja ilman suhteellisen kosteuden alle 80 %.

Varastointi

Ei saa jÅÅtyÅ.

Tuoteselosteen tiedot perustuvat laboratoriokokeisiin ja kÅytÅnnÄn tuloksiin. Kaikki arvot ovat ohjeellisia ja riippuvat mm. sÅvystÅ ja kiiltoasteesta. Koska emme voi
vaikuttaa maalin kÅyttÄ- ja tyÄolosuhteisiin, vastaamme vain maalin laadusta ja takaamme, ettÅ se on Teknoksen laadunvarmistuksen mukainen. Emme vastaa
vahingoista jotka aiheutuvat tuotteen kÅytÄstÅ vastoin kÅyttÄohjetta tai -tarkoitusta. Kotisivuiltamme www.teknos.com lÄydÅt ajan tasalla olevat versiot tuoteselosteista,
kÅyttÄturvallisuustiedotteista ja jÅrjestelmÅselosteista.

