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Tuotekuvaus
Sadolin Kalustemaali V Super 5 on ainutlaatuinen vesiohenteinen
maali puu- ja metallipinnoille sisätiloissa. Käyttökohteita ovat esim.
puiset keittiökaapit, ovet, karmit, listat yms.. Maalia voidaan myös
käyttää ruostesuojatuille peltipinnoille sekä teräsesineisiin
sisätiloissa. Sadolin Kalustemaali V Super 5 muodostaa kauniin,
tasaisen kovan pinnan ja soveltuu erityisen hyvin keittiökaappien
sisäpuolisten pintojen maalaukseen.
Käsittelyohje
Käsiteltävän pinnan on oltava puhdas ja kuiva, lämpötilan vähintään
+5ºC ja ilman suhteellisen kosteuden alle 80 %. Sekoita maalia
huolellisesti ennen käyttöä ja toistuvasti käytön aikana.
Käsittelemättömien puupintojen oksakohdat voidaan käsitellä Sadolin
Oksalakalla kaksi kertaa, jonka jälkeen pinta pohjamaalataan Sadolin
Otepohja Aqualla. Mahdollinen tasoitus tehdään pohjamaalauksen
jälkeen Sadolin Oiva Pikasilotteella. Pinnat hiotaan ja hiontapöly
poistetaan. Pinnat maalataan kahteen kertaan Sadolin Kalustemaali V
Superilla.
Aiemmin maalatut puupinnat pestään esim. Sadolin Maalaripesulla ja
hiotaan himmeäksi. Mahdollinen tasoitus tehdään Sadolin Oiva
Pikasilotteella ja pohjamaalataan Sadolin Otepohja Aqualla.
Pintamaalaus suoritetaan 1-2 kertaa Sadolin Kalustemaali V
Superilla. Sadolin Kalustemaali V Super saavuttaa lopullisen
kiiltonsa 2-3 viikkoa käsittelystä.
Parhaan lopputulokseen saamiseksi Sadolin Otepohja Aqua annetaan
kuivua yön yli ennen pintamaalausta.
Terveys ja ympäristö
Maalipintojen käsittely hiomalla, polttamalla tai muulla vastaavalla
tavalla voi kehittää vaarallista pölyä ja/tai kaasuja. Työskentele hyvin
ilmastoidussa paikassa. Käytä tarvittaessa sopivaa hengityssuojainta.
Katso myös käyttöturvallisuustiedote
Sulje avattu purkki huolellisesti. Poista ylimääräinen maali
työvälineistä ennen pesua. Työvälineet pestään heti käytön jälkeen.
Nestemäinen maalijäte ja pesuvesi ei saa päästä viemäriin vaan
toimitetaan keräyspisteeseen. Tyhjät pakkaukset toimitetaan
kierrätykseen.

Tekniset tiedot
Käyttöympäristö: Kuivat sisätilat
Sideaine: Polyuretaanivahvistettu akrylaatti
Maalaustarvikeryhmä: 321 (MaalausRyl 2012)
Kiiltoaste: 5 (himmeä)
Kuivumisaika 23°C 50% RH: Pölykuiva 4 h,
Päällemaalattavissa 16 h
Ilman/Maalattavan pinnan lämp.: Min +5°C
Ilman kosteuspitoisuus RH: 40-80%RH (65%RH
optimaalinen)
Ohenne: Vesi
Työvälineet: Sivellin, tela, ruisku
Riittoisuus: 10 m2/lit
Purkkikoot: 1 ja 2,5,l
Pohjat: Base White (BW), Base Clear (BC). BW
voidaan sävyttää tai käyttää sellaisenaan, BC on
aina sävytettävä ennen käyttöä.
Työvälineiden puhdistus: Saippua/Vesi
Säilytys: Ei saa jäätyä
VOC (kat.A/d)130g/l Sisältää Max 99g/l
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