TUOTESELOSTE

FT-Kortti

5013 Fintex Peltikattomaali
Tuote

Aktiivista ruosteenestopigmenttiä sisältävä vesiohenteinen peltikattomaali.

Ominaisuudet

5013 PELTIKATTOMAALIN OMINAISUUDET:

Soveltuvuus

Tekniset tiedot

Tuote soveltuu ulos sinkityille peltipinnoille, alumiinipinnoille, aiemmin maalatuille peltipinnoille.
Katot, vesikourut, vesipellit, ilmastointiputket sisätiloissa, erilaiset teräsrakenteet. Plastisol- Pvc-,
akryyli-, polyuretaani- ja puralpinnoitteet. Lisätietoja pellin- ja/tai maalinvalmistajalta.
•
•
•
•
•
•
•

UV-säteilyn kestävä, soveltuu käytettäväksi ulko- ja sisämaalaukseen.
vesiohenteinen
sisältää aktiivista ruosteenestopigmenttiä.
Kuivuttuaan elastinen ja kestävä maalikalvo.
hyvä säänkesto
A-ja C-pohjat, sävytettävissä tunnetuilla sävytysjärjestelmillä.
valmistettu Suomessa

Kuiva-ainepitoisuus

n.55 %

Varastointi

36 kk alkuperäispakkauksessa, säilytys kuivassa ja viileässä, lämpötila +5…+25°C. Tuote ei ole
helposti syttyvää.

Tiheys

Riittoisuus

Lämmönkesto

Kulutuksenkesto
Kuivumisaika
Työvälineet
Kiiltoryhmä

1,20 g/ml

Käytännön riittoisuus 6-8 m /l yhdellä vedolla, maalikalvo 40-50 µm.
-50 -- +90°C

2

Hyvä

+23⁰C, RH%50. Maalattupinta on pölykuiva n.1h kuluttua. Kosketuskuiva n.1-3 h, päälle
maalattavissa n. 12 h kuluttua. HUOM! Ilmankosteus ja lämpötila vaikuttavat paljon ohjeellisiin
aikoihin.
Sivellin tai ruisku
himmeä RT5

Maalaustarvikeryhmä 2012 442,443,446 ja 448
Ohenne

Vesi

Työvälineiden pesu

Vesi

EU VOC raja-arvo

cat.A/d 130g/l (2010), käyttövalmiin tuotteen VOC<130g/l

Maalausolosuhteet

Maalausolosuhteiden on oltava poutainen ja sateeton. Voimakasta päivä ja yö lämpötilan vaihtelua
ei saa olla kasteen muodostumisen takia. Lämpötilan on oltava yli + 10⁰C, mutta alle + 25⁰C, ilman
kosteus alle 80 %. Pellin lämpötila alle +40⁰C. Voimakas auringonpaiste heikentää maalauksen
lopputulosta merkittävästi.

Käsittelyohje

Maalattavien pintojen tulee olla kuivia ja puhtaita. Poista pinnoilta ruoste, noki, sinkkisuolat, rasvat,
levät, sammaleet ym. epäpuhtaudet esim. painepesurilla tai teräsharjalla. Sinkityt peltipinnat
pestään emäksisellä pesuaineella esim. 5059 Fintex Maalarin tehopesulla ja pestyt pinnat
huuhdellaan huolellisesti vedellä ja pintojen annetaan kuivua. Irtonainen maali kaavitaan tai
harjataan pois ja ruostuneet pinnat harjataan teräsharjalla puhtaaksi. Puhdistetut ruostepinnat

Pakkauskoot

Käyttöohjeet
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0,9l, 2,7l, 9l ja 18l
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paikkamaalataan 5218 Fintex Korrox Akva ruosteenestomaalilla. Ylös nousseet tai ruosteiset
kattonaulat tai ruuvit korjataan ennen maalausta.

Maalaus suoritetaan tarpeen mukaan 1-2 kertaan peltikattomaalilla. Sekoita maali huolellisesti
ennen käyttöä ja sekoita maalia tarpeen mukaan maalaustyön aikana. Maalin levitys tehdään
siveltimellä tai ruiskulla. Ruiskutuksen jälkeen pinta tasoitetaan siveltimellä. Vältä maalaamista
illalla, sateen uhatessa tai voimakkaassa auringonpaisteessa. Suositeltava kuivakalvon paksuus on
40-50 µm per maalauskerta. Maalauskertojen määrään ja menekkiin vaikuttavat maalattava
materiaali ja pohjaväri, sekä valitun värisävyn yleinen peittävyys. Työkalut pestään välittömästi
käytön jälkeen.

Ympäristönsuojelu
Käyttöturvallisuus
Tulenarkuus
Kuljetus
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FT-kortin tiedot perustuvat laboratoriotestauksiin ja käytännön tuloksiin. Kaikki testaustulokset ovat
ohjeellisia. Koska emme voi vaikuttaa maalausolosuhteisiin, työtapoihin, menetelmiin vastaamme
vain maalin laadusta ja takaamme että se on Fintexin korkeiden laatuvaatimusten mukainen. Emme
vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat tuotteen väärästä käytöstä vastoin käyttöohjeita tai tarkoitusta.

Tuotetta ei saa päästää viemäriin, vesistöön eikä maaperään. Käyttämättä jäänyt nestemäinen maali
toimitetaan ongelmajätepisteeseen hävitettäväksi. Tyhjät, kuivat maaliastiat voidaan toimittaa
kierrätykseen. Kuivunut maali on kaatopaikkajätettä.
Käytettävä suojakäsineitä, -vaatetusta ja hengityssuojainta. Toistuva altistus voi aiheuttaa ihon
kuivumista tai halkeilua. Tuotteesta on saatavana erillinen käyttöturvallisuustiedote.
Ei ole palava

Ei VAK luokiteltu.
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