TUOTESELOSTE 15.03.2018

TIKKURILA

TAIKA GLOW
PIMEÄSSÄ HOHTAVA LAKKA

TYYPPI

Pimeässä hohtava vesiohenteinen erikoislakka.

KÄYTTÖKOHTEET

Efektit kuivissa sisätiloissa. Seinäpinnat, suojalakattuna myös kalusteet, lattiat, esineet. Voidaan
käyttää kulkureittien merkitsemiseen hyväksyttyjen poistumistieopasteiden ohella.

SOVELTUVUUS

Käytetään maalatulla pinnalla. Efekti tulee parhaiten esille valkoisella/ vaalealla alustalla täysin
valottomassa tilassa. Vaatii toimiakseen riittävän valonsaannin ennen pimeää. Jälkiloisto jopa 6 h.

Ylläannettuja tietoja ei ole tarkoitettu tyhjentäviksi tai täydellisiksi tiedoiksi tuotteesta tai sen käytöstä. Tiedot perustuvat laboratorio-testeihin ja käytännön
kokemuksiin, ja ne on annettu parhaan tietämyksemme mukaan. Tuotteen laadun varmentaa toiminta-järjestelmämme, joka täyttää ISO 9001 -tasoisen laatujärjestelmän
ja ISO 14001 ympäristöhallintamallin vaatimukset. Tuotteen valmistajana emme voi kontrolloida niitä olosuhteita, joissa tuotetta käytetään, tai kaikkia niitä tekijöitä,
jotka vaikuttavat tuotteen käyttöön. Emme vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat tuotteen käytöstä vastoin käyttöohjeita tai tarkoitusta. Varaamme oikeuden muuttaa
yllä olevia tietoja.
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TAIKA GLOW
TEKNISET TIEDOT
Maalaustuoteryhmä 2012

319 Muut vesiohenteiset seinä- ja kattomaalit sisäkäyttöön

Värit

Läpikuultava, hieman kellertävä. Pimeässä hohtaa vihertävänä.

Kiilto

Himmeä. (5/RT-luokitus)

Riittoisuus

8 - 12 m²/l, työtavasta riippuen.

Pakkaukset

0.333 l, 1 l

Ohenne

Vesi

Työtapa

Levitys lyhytnukkaisella telalla, siveltimellä, sablonitöppärillä tai ruiskulla (esim.
sivuilmaruisku, suutinkoko 1,4-1,8 mm, ohennus 0-5%).

Kuivumisaika (+23°C ilman Uudelleen käsiteltävissä noin 6 h kuluttua.
suhteellinen kosteus RH
50%)
Tiheys (kg/l)

n. 1,1 kg/l, ISO 2811

Märkähankauskestävyys

SFS-EN 13300 luokka I, ISO 11998.

Lämmönkestävyys

85 °C, ISO 4211-3.

Kuiva-ainepitoisuus,
tilavuus-%

19

VOC

(cat A/l) 200g/l(2010)
Taika Glow sisältää VOC max. 200 g/l.

Varastointi

Suojattava pakkaselta.

Ylläannettuja tietoja ei ole tarkoitettu tyhjentäviksi tai täydellisiksi tiedoiksi tuotteesta tai sen käytöstä. Tiedot perustuvat laboratorio-testeihin ja käytännön
kokemuksiin, ja ne on annettu parhaan tietämyksemme mukaan. Tuotteen laadun varmentaa toiminta-järjestelmämme, joka täyttää ISO 9001 -tasoisen laatujärjestelmän
ja ISO 14001 ympäristöhallintamallin vaatimukset. Tuotteen valmistajana emme voi kontrolloida niitä olosuhteita, joissa tuotetta käytetään, tai kaikkia niitä tekijöitä,
jotka vaikuttavat tuotteen käyttöön. Emme vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat tuotteen käytöstä vastoin käyttöohjeita tai tarkoitusta. Varaamme oikeuden muuttaa
yllä olevia tietoja.
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TAIKA GLOW
KÄYTTÖOHJEET
Käsittelyolosuhteet
Maalattavan pinnan on oltava kuiva, lämpötilan vähintään yli +10 °C ja ilman suhteellisen kosteuden 30 - 70 %.

Pinnan esikäsittely
Maalaamaton pinta:
Puhdista uudet pinnat liasta ja pölystä. Tasoita pinnat tarvittaessa Presto-tasoitteella ja hio kuivunut pinta. Poista hiontapöly.
Ennen maalattu pinta:
Pese ennen maalatut pinnat Maalipesu-pesuaineella etiketin ohjeen mukaan. Anna kuivua. Poista irtonainen maali. Hio kovat,
kiiltävät maalatut pinnat himmeiksi. Poista hiontapöly. Silota kolot ja syvennykset Presto-tasoitteella ja hio kuivunut pinta. Poista
hiontapöly.
Pohjamaalaus:
Maalaa valkoisella tai vaalealla kohteeseen sopivalla Tikkurilan pohja- tai pintamaalilla. Taika Glow toimii useampien maalilaatujen
päällä.

Käsittely
Sekoita Taika Glow hyvin ennen käyttöä. Levitä lakka reilusti sileille pinnoille tarkoitetulla lyhytnukkaisella telalla, siveltimellä tai
sablonitöppärillä. Pyri mahdollisimman sileään pintaan ja yritä saada lakkaa tasaisesti yhtä paljon joka kohtaan. Käytä rajaukseen
maalarinteippiä ja poista teippi heti maalauksen jälkeen. Voimakkaamman hohtoefektin saat kahden (tai useamman kerran)
käsittelyllä. Taika Glow pinta voidaan suojalakata esim. Parketti-Ässä -lattialakalla tai Kiva-kalustelakalla.
Huom. Varmista käsittelyn onnistuminen pimeässä. Työstöjälki jää helposti näkyville, etenkin jos tuotetta on levitetty ohuelti.
Lisää ideoita ja tarkemmat ohjeet löydät Tikkurilan www-sivulta.

Työvälineiden puhdistus
Työvälineet pestään vedellä ja saippualla. Poistetaan ylimääräinen tuote työvälineistä. Hieman kovettuneen tuotteen poistoon
suositellaan Tikkurilan Pensselipesua.

Hoito-ohjeet
Lakka saavuttaa lopullisen kestävyytensä noin 1 kuukauden kuluttua pintakäsittelystä. Vältä puhdistuskäsittelyä tänä aikana.
Tarvittaessa pinta voidaan puhdistaa neutraalilla (pH 6 – 8) astianpesuliuoksella esim. pehmeää siivouspyyhettä käyttäen. Huuhtele
ja kuivaa pinta välittömästi tämän jälkeen.

Huoltokäsittely
"Ennen maalattu pinta" -ohjeen mukaan. Halutessasi voit peittää efektipinnan maalaamalla sen vesiohenteisella maalilla kahteen
kertaan.

Ylläannettuja tietoja ei ole tarkoitettu tyhjentäviksi tai täydellisiksi tiedoiksi tuotteesta tai sen käytöstä. Tiedot perustuvat laboratorio-testeihin ja käytännön
kokemuksiin, ja ne on annettu parhaan tietämyksemme mukaan. Tuotteen laadun varmentaa toiminta-järjestelmämme, joka täyttää ISO 9001 -tasoisen laatujärjestelmän
ja ISO 14001 ympäristöhallintamallin vaatimukset. Tuotteen valmistajana emme voi kontrolloida niitä olosuhteita, joissa tuotetta käytetään, tai kaikkia niitä tekijöitä,
jotka vaikuttavat tuotteen käyttöön. Emme vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat tuotteen käytöstä vastoin käyttöohjeita tai tarkoitusta. Varaamme oikeuden muuttaa
yllä olevia tietoja.
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