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Tuote
Käyttövalmis dispersiomaali DIN EN 13300 mukaan sisäkäyttöön.

Käyttökohteet



Pintamaalina uudis- ja korjausrakentamisessa, seinä- ja kattopinnoilla.
Soveltuu hyvin vanhoille ja uusille pohjille, kuten esim. mineraaliset- ja dispersiopohjaiset
laastit, emulsiomaalit, kipsilevyt ja puukuitutapetit.

Ominaisuudet






Helposti työstettävä, hajuton sisämaali, hyvällä täyttö ominaisuudella ja korkealla
peittokyvyllä.
Sively, telaus tai ruiskutus ilmattomalla maaliruiskulla.
Kuivettuaan himmeän ja pesunkestävä pinta.
Liuotin ja pehmitin vapaa, näin saavutettu alhaiset päästöt (ELF).
Valkoisena tai sävytettynä.

Menekki
Riittoisuus:
Menekki/m²:

noin 90 m²/15 L ämpäri
noin 0,16 litraa/maalauskerta (riippuu alustan karkeudesta)

Tekniset tiedot
Kiiltoaste:
Kivikoko:
Tiheys:
VOC: EU:n raja-arvo:
- Tosiarvo:
pH-arvo:
sd-arvo:
Kontrastisuhde:
Märkähankaus:

matta DIN EN 13300:n mukaan
hieno, DIN EN 13300:n mukaan
noin 1,55kg/dm³ (väristä riippuen)
Kirjain A: Kategoria a (Wb); 30 g/l (2010)
< 30 g/l
n. 8 - 9
n. 0,1 m, erittäin hyvä vesihöyryn läpäisy DIN EN ISO 7782-2:n mukaan
luokka 2, 6 m²/l, DIN EN 13300:n mukaan
luokka 3, DIN EN 13300:n mukaan

Koostumus
Orgaaninen sideaine (DIN 55947:n mukaan), väriaineet, täyteaineet, lisäaineet ja vesi.

Alusta
Sopivia alustoja mineraaliset rappaukset, muut sementtipohjaisten rakennusmateriaalien, kipsilaastit,
tasoitteet ja tapetit, hyvin kiinniolevat mineraali- ja dispersiomaalit ja laastit.
Alustan on oltava kiinteä, puhdas ja kuiva. Ei saa olla pohjan altistumista kosteudelle.
Rapattujen pohjien on oltava kuivat ja kiinteät (rappaus kuivunut vähintään 7 päivää). Kaikki
irtonainen aines on poistettava ja paikattava sopivalla laastilla tai tasoitteella ennen maalausta.
Vanhat maalipinnat pestävä ennen maalausta, liitumaalit poistettava tai pohjustettava.
Vahvasti imevät ja/tai hiekkaiset alustat pohjustettava Baumit Hydrosol tai Baumit Tiefgrund
pohjusteella (kuivumisaika vähintään 1 päivä). Kipsilevyt esikäsitellään SperrGrund, Hydrosol, tai
Tiefgrund pohjusteella ennen maalausta. Alueet, joita maalata, suojataan peittämällä.
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Käyttö
Sekoita ennen työstöä hitaasti sekoittavalla sekoituskoneella perusteellisesti ja ohenna tarvittaessa
työstökoostumukseen vedellä (enintään 5 %). Liika ohentaminen johtaa peitto-ongelmiin,
laikunmuodostukseen ja lisääntyneeseen menekkiin. Astiat, joiden erien numerot ovat erilaiset, on
sekoitettava keskenään, jottei tule värisävymuutoksia. Älä sekoita muita aineita (poikkeuksena
sävytyspastat). Maali levitetään sivelemällä, telalla tai ruiskulla (suuttimen läpimitta 0,5–0,6 mm) koko
alueelle yhtä tasaisesti. Työstö tapahtuu yleensä kahdella levityksellä (pohjamaalaus ja
pintamaalaus). Levitysten välillä 12 tunnin kuivumisaika.

Ohjeita
Suuri ilman kosteus ja matalat lämpötilat voivat pidentää kuivumisaikaa huomattavasti.
Suojaa vaarassa olevat alueet (lasi, puu, metalli jne.). Huuhtele roiskeet heti puhtaalla vedellä. Älä
odota kovettumista. Pese työvälineet heti käytön jälkeen vedellä. Jätä taukojen ajaksi laitteet maaliin
välttääksesi kuivumiset.
Tilaa värimuutosten välttämiseksi tarvittava määrä maalia koko kohdetta varten kerralla.
Jälkitoimituksessa on sekoitettava ensin toimitettuun tuotteeseen.
Lopullinen kulutuskestävyys saavutetaan maalin ollessa täysin kuiva. Kuivamisominaisuudet on
ilmoitettu + 20 °C lämpötilassa ja 55% suhteellisessa kosteudessa ja ne voivat vaihdella, joskus
merkittävästi, muissa olosuhteissa.
Tuotekoodi: M-DF 01
EAK / AVV jätekoodi: 08 01 12
Maalia työstettäessä ja sen kuivuessa aineen-, alustan- ja ilman lämpötila saa olla alhaisimmillaan
+5 °C ja korkeintaan +30 °C. Erityisesti normeja DIN 18550 ja DIN 18350 ja hyvää rakennustapaa on
noudatettava.
Tarvitessasi lisätietoja ota yhteyttä maahantuojaan.

Pakkaus
Ovaali muoviastia, 15 L (lavalla 24 astiaa = 360 l)

Varastointi
Suljetussa ämpärissä, viileässä, muttei pakkasessa. Varastointiaika vähintään 12 kuukautta.
Sulje avatut astiat heti käytön jälkeen ja käytä avatut astiat loppuun mahdollisimman nopeasti.

Laadunvarmistus
Säännöllinen laadunvalvonta- ja tarkastus ja kaikkien raaka-aineiden tiukka vastaanottotarkastus.
Yrityksellä on TÜV-hyväksytty ja sertifioitu, maailmanlaajuisesti voimassa olevan normin DIN EN ISO
9001 mukainen laatujärjestelmä sekä TÜV-hyväksytty ja sertifioitu ympäristöjohtamisjärjestelmä,
maailmanlaajuisesti voimassa olevan normin DIN EN ISO 14001 mukaisesti.
Tekninen ohjelehti: DivinaObjetct 14-02/16
Valmistaja: Baumit GmbH, Saksa
Maahantuoja: Kivira Oy

Tuotteiden ostajille ja käyttäjille antamamme käyttötekniset suositukset perustuvat kokemuksiimme, ja ne vastaavat nykyistä tieteen ja
käytännön tietämystä. Ne eivät ole sitovia, eivätkä ne luo sopimusoikeudellista suhdetta, eivätkä kauppasopimuksen sivuvelvoitteita. Ne
eivät vapauta ostajaa tarkistamasta itse tuotteidemme soveltuvuutta aikomaansa käyttötarkoitukseen. Rakennustekniikan yleisiä sääntöjä
on noudatettava. Pidätämme itsellämme oikeuden teknistä kehitystä vastaaviin muutoksiin ja parannuksiin tuotteessa tai sen käytössä.
Näiden teknisten tietojen julkaiseminen kumoaa aiemmat versiot. Ajankohtaisin tieto on internet-sivuillamme.

Kivira Oy
Juvan Teollisuuskatu 21 B
02920 Espoo

www.kivira.fi
info@kivira.fi
09 7742720
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