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Tuotekuvaus
Sadolin Kostean Tilan Pohjamaali on erikoislateksipohjamaali, joka
käytetään sekä pohjamaalina että lasikuitukankaiden kiinnittämiseen
kosteissa tiloissa kuten pesu- ja kylpyhuoneissa. Sadolin Kostean
Tilan Pohjamaali sisältää homeenestoainetta, joka suojaa maalipintaa.
Käsittelyohje
Käsiteltävän pinnan on oltava puhdas ja kuiva, lämpötilan vähintään
+5°C ja ilman suhteellisen kosteuden alle 80 %. Sekoita maalia
huolellisesti ennen käyttöä ja toistuvasti käytön aikana.
Rappaus-, betoni- sekä erilaiset levymateriaalit tasoitetaan
tarvittaessa esim. Sadolin Oiva Märkätilatasoitteella. Pohjusta imevät
pinnat (esim. tasoitepinnat) seoksella 1 osa Kostean tilan pohjamaalia
/ 1 osa vettä. Pohjamaalaa alusta kuivumisen jälkeen kertaalleen
Kostean tilan pohjamaalilla. Kiinnitä tässä työvaiheessa
lasikuitukangas pohjamaaliin ja pohjamaalaa välittömästi samassa
työvaiheessa lasikuitukangas Kostean tilan pohjamaalilla. Jotta tuote
ei ehdi kuivua maalausten välissä, on tärkeää tehdä työ yhdessä
työvaiheessa. Jos lasikuitukangasta ei käytetä, pohjamaalaa
kertaalleen Kostean tilan pohjamaalilla. Kuivumisen jälkeen
pintamaalaa kahteen kertaan Sadolin Kostean Tilan Maalilla. Anna
pintamaalin kuivua 5 vuorokautta ennen vesirasitusta.
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

Tekniset tiedot
Käyttöympäristö: Sisäkäyttöön
Sideaine: Akrylaattidispersio
Maalaustarvikeryhmä: 213 (MaalausRyl 2012)
Kuivumisaika 23°C 50% RH: 5 h,
Päällemaalattavissa 7 h
Ilman/Maalattavan pinnan lämp: Min +5°C
Ilman kosteuspitoisuus RH: 40-80%RH (65%RH
optimaalinen)
Ohenne:Vesi
Työvälineet: Sivellin, tela, ruisku
Riittoisuus: 2-5m2/lit
Purkkikoot: 1, 2,5, ja 10 l
Värisävy: Vaaleansininen. Sävy helpottaa tiiviin ja
peittävän maalaustyön tekemistä.
Työvälineiden puhdistus: Saippua/Vesi
Säilytys: Ei saa jäätyä
VOC (kat.A/b)100g/l Sisältää Max 70g/l

Sulje purkki huolellisesti käytön jälkeen. Poista ylimääräinen maali
työvälineistä ennen pesua. Nestemäinen maalijäte ja pesuvesi on
ongelmajätettä ja toimitetaan ongelmajätteiden keräyspisteeseen.
Tyhjät pakkaukset toimitetaan kierrätykseen.
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