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Tuote Vesiohenteinen öljypohjainen alkydiprimer ammattikäyttöön. Tuote sisältää 

Pohjolan olosuhteisiin kehitetyt homeen- ja sinistymisenestoaineet.    

 

Soveltuvuus  Ulkoverhouslautojen ja puutaloelementtien teollinen pohjamaalaus. 

Yleispohjamaali sahatavaralle. Tuote muodostaa puun pintaan vettä ja likaa 

hylkivän pinnan, joka antaa myös hyvän UV-suojan. 

Tuote antaa hyvän rakennusvaiheen suojan 6 - 10 kk:ksi ja tehokkaan 

pohjustuksen joko vesiohenteiselle pintamaalille, peittävälle puunsuojalle tai 

öljymaalille. 

Tuotetta ei suositella höylätylle puupinnalle. 

VAIN AMMATTIKÄYTTÖÖN! 

 

Maalaustarvikeryhmä - 

 

TEKNISET TIEDOT 

 

Kuiva-ainepitoisuus 58 p-% 

 

Tiheys  1,4 kg / l 

 

Kiiltoryhmä  Himmeä 

 

Varastointikestävyys / 

lämpötila  Varastoituna viileässä säilyy 6 kk. Huonosti suljettu tai vajaa astia ei kestä   

  varastointia  / Suojeltava jäätymiseltä. 

 

Levitysmenetelmät Harjalevityskone, ruiskutus, vakuumi. Tuote pitää aina ohentaa vähintään 50%. 

 

Riittoisuus  - hienosahattu lauta 5 -  9 m2/l yhteen kertaan 

- höylälauta  ei suositella 

 

Kuivumisajat  Pöly- / käsittelykuiva  n. 2 - 3 h  

Uudelleen maalattavissa  n. 24 h /+23oC 

IRM   3 – 8 min 

  Ajat ovat viitteellisiä ja riippuvat paikallisista olosuhteista ja käsittelytavoista. 

 

Ohenne  Vesi 

 

Välineiden pesu Vesi 

 

Värisävyt Valkoinen, keltainen, punainen. Voidaan sävyttää tunnettuihin talomaali- 

sävyihin. 

 

KÄYTTÖOHJEET  

 

Maalausolosuhteet Käsiteltävän pinnan tulee olla kuiva ja puhdas. Käsittelytyön aikana pitää ilman, 

käsiteltävän pinnan ja maalin lämpötilan olla yli +10oC ja ilman suhteellisen 

kosteuden alle 80%. Sahatavaran kosteuden tulee olla alle 20%. 

 

Käsittelyohje  Tuote on sekoitettava ennen käyttöä vaahdotusta välttäen. 

  Voidaan pinkata märkänä.  
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Pohjustus Puhdista pinta liasta ja irtomateriaalista. Homeiset ja likaiset kohdat tulee 

puhdistaa homeenpoistoaineella ohjeiden mukaan. Aina ennen maalauksen 

aloittamista on syytä varmistua puupinnan puhtaudesta. Suojaa ruostuvat osat 

ruosteenestomaalilla.  

   

Pintakäsittely Pintakäsittely suoritetaan välittömästi rakennusvaiheen jälkeen, kuitenkin 

viimeistään seuraavana kesänä. Pintakäsittelyä suoritettaessa tulee varmistua 

pinnan puhtaudesta sekä pohjamaalin kunnosta. Työtä ei tule suorittaa 

irtonaisen materiaalin päälle. 

      

Tulenarkuus  Ei palava 

 

Ympäristön suojelu ja Nestemäinen maalijäte on toimitettava ongelmajätteiden keräilypisteeseen. 

jätehuolto  Tyhjät kuivat maaliastiat voidaan toimittaa yleiselle kaatopaikalle. 

 

Käyttöturvallisuus Ruiskutettaessa on käytettävä hengityssuojainta. Suositellaan 

  suojakäsineiden käyttöä. Tuotteesta on saatavissa käyttöturvallisuustiedote. 

 

Kuljetus  Ei VAK-luokiteltu. Suojeltava jäätymiseltä. 
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