TUOTESELOSTE 28.06.2018

TIKKURILA

LIN PELLAVAÖLJYMAALI
PERINNEMAALI ULKOPUUPINNOILLE

TYYPPI

Perinteinen öljymaali, jonka sideaineena on pellavaöljy.

KÄYTTÖKOHTEET

Ulkoseinät, ikkunapuitteet, aidat, ovet, lipputangot.

SOVELTUVUUS

Puupintojen ulkomaalaus. Soveltuu uudelle puulle, teollisesti pohjamaalatulle tai aikaisemmin
öljymaalilla maalatulle pinnalle. Kipsikoristeiden ulkomaalaus. Katso käyttöohje

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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LIN PELLAVAÖLJYMAALI
TEKNISET TIEDOT
Maalaustuoteryhmä 2012

472 Puujulkisivujen liuoteohenteiset perinneöljymaalit RL 11...13 (RT-luokitus), 91
Vanhan ajan maalit

Perusmaalit

AW perusmaali, CW perusmaali

Värit

Värikartat:
Vanhan ajan värit -värikartta.
Voidaan sävyttää Tikkurilan peittäviin ulkoväreihin.

Kiilto

Puolikiiltävä.

Riittoisuus

Sahatulle puupinnalle 8–12 m²/l.
Höylätylle puupinnalle 10–16 m²/l.

Pakkaukset

AW perusmaali: 0.9 l, 2.7 l, 9 l
CW perusmaali: 0.9 l, 2.7 l, 9 l

Ohenne

Lakkabensiini 1050

Työtapa

Sively

Kuivumisaika (+23°C ilman 4-7 vuorokautta olosuhteista riippuen. Voidaan päällemaalata, kun edellinen
maalikerros on kuivunut.
suhteellinen kosteus RH
50%)
Tiheys (kg/l)

n. 1,6 kg/l, ISO 2811

Säänkestävyys

Perinteisen öljymaalin ominaisuuksiin kuuluu maalipinnan himmeneminen ja kuluminen
säärasituksessa ajan myötä, jolloin pinta likaantuu herkemmin. Öljymaalipinnat ovat
tällöin myös alttiimpia pintahomeelle. Pintojen säännöllinen pesu ehkäisee
pintahomeen muodostumista.
Varjoisat rakenneosat kuten räystäänaluslaudat tai pohjoispuolen seinustat säilyvät
kosteina pidempään. Nämä pinnat ovat alttiimpia pintahomeen muodostumiselle.
Öljymaalipinnan väri myös haalistuu ajan kuluessa. Selvimmin värimuutos näkyy
tummissa sävyissä.

Kuiva-ainepitoisuus,
tilavuus-%

95-98

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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LIN PELLAVAÖLJYMAALI
VOC

(cat A/d) 300g/l(2010)
Lin Pellavaöljymaali sisältää VOC max. 300 g/l.

Varastointi

Sulje astia huolellisesti seuraavaa käyttöä varten. Kestää kylmävarastoinnin.
Myyntiaika 3 vuotta.

Ylläannettuja tietoja ei ole tarkoitettu tyhjentäviksi tai täydellisiksi tiedoiksi tuotteesta tai sen käytöstä. Tiedot perustuvat laboratorio-testeihin ja käytännön
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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
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LIN PELLAVAÖLJYMAALI
KÄYTTÖOHJEET
Käsittelyolosuhteet
Maalattavan pinnan on oltava kuiva, lämpötilan vähintään +5ºC ja ilman suhteellisen kosteuden alle 80 %. Vältä maalausta sateen
uhatessa.

Pinnan esikäsittely
Pese likaantuneet ja homehtuneet pinnat Tikkurilan Homeenpoistolla. Poista ennen maalatuilta pinnoilta irtoava maali kaapimella ja
puhdista pinta. Suojaa ruostuvat metalliosat kuten naulankannat Rostex Super ruosteenestopohjamaalilla. Poista irtoava pihka
oksakohdista.

Pohjustus
Pohjusta uusi tai puupuhdas pinta Valtti Pohjusteella tai Valtti Plus Basella.

Maalaus
Pohjamaalaus:
Käsiteltävän pinnan tulee olla puhdas ja pölytön. Ohenna Lin Pellavaöljymaalia Lakkabensiinillä 5–10 %. Sekoita maali hyvin ja
maalaa ohuesti tiukkaan hangaten, ettei maalikalvo rypisty. Anna pinnan kuivua vähintään 4 vrk ennen valmiiksimaalausta.
Pintamaalaus:
Sekoita maali hyvin ennen käyttöä ja ohenna tarvittaessa Lakkabensiinillä enintään 5 %. Maalaa puun päätypinnat erityisen
huolellisesti. Jos maalauskertojen väli on useita viikkoja, karhenna sileä maalipinta ennen maalausta.
Puussa on pihkaa ja muita värjääviä uuteaineita erityisesti oksankohdissa, jotka lämpö- ja kosteusvaihteluiden seurauksena voivat
aiheuttaa maalipinnan värjääntymistä eli läpilyöntejä.

Työvälineiden puhdistus
Työvälineet pestään Lakkabensiinillä 1050 tai Tikkurilan Pensselipesulla.

Hoito-ohjeet
Maalattua pintaa on käsiteltävä varoen, sillä tuote saavuttaa lopullisen kovuutensa ja kestävyytensä normaaliolosuhteissa noin 4
viikossa. Noin 4 vrk käsittelyn jälkeen pinta voidaan puhdistaa kevyesti pehmeällä harjalla, nihkeällä puhdistusliinalla tai mopilla.
Aikaisintaan 1 kuukauden kuluttua maalaamisesta voidaan likaantunut pinta puhdistaa Talon Huoltopesulla (1 osa Talon
Huoltopesua 10 osaan vettä). Puhdista tahrat ja erittäin likaiset pinnat vahvemmalla huoltopesuliuoksella (1:1). Pesun jälkeen
huuhtele pinnat ja anna kuivua.

Ympäristönsuojelu ja jätehuolto
Ei saa päästää viemäriin, vesistöön eikä maaperään.Nestemäinen maalijäte toimitetaan vaarallisten jätteiden keräilypisteeseen.Vie
tyhjät, kuivat pakkaukset kierrätykseen tai tällaisen mahdollisuuden puuttuessa laita ne lajittelemattomaan sekajätteeseen. Huom!
Tuotteen kostuttamat rievut ja trasselit jne. voivat syttyä itsestään muutaman tunnin kuluttua. Tällainen jäte on kerättävä erilleen ja
säilytettävä esim. vedellä kostutettuna ennen hävitystä.

Käyttöturvallisuus
Sisältää: 2-oktyyli-2H-isotiatsol-3-oni (OIT), 4,5-dikloori-2-oktyyli-2H-isotiatsol-3-oni (DCOIT). VAROITUS. Voi aiheuttaa allergisen
ihoreaktion. Erittäin myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia. Jos tarvitaan lääkinnällistä apua, näytä pakkaus tai
varoitusetiketti. Säilytä lasten ulottumattomissa. Vältä höyryn hengittämistä. Käytä ainoastaan ulkona tai tiloissa, joissa on hyvä
ilmanvaihto. Vältettävä päästämistä ympäristöön. Käytä suojakäsineitä. JOS KEMIKAALIA JOUTUU IHOLLE: Pese runsaalla
vedellä ja saippualla. Sisältää pieniä määriä herkistäviä aineita: koboltti-bis(2-etyyliheksanoaatti).

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
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LIN PELLAVAÖLJYMAALI

GHS07

GHS09

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.
Tikkurila Oyj • P.O. Box 53, Kuninkaalantie 1 • FI-01301 Vantaa Finland • Finland • Puh. +358 20 191 2000

