RIITTOISUUS
750ml= ± 9 m²
KUIVUMISAIKA
1-2H ennen maalausta

750ML

Väritön tuote esikäsittelyyn ennen lankku-, puu- ja parkettilattian
maalaamista. Aine estää naulankannan ruosteen ja tammilattioiden
tanniinin läpitunkeutumista maalipinnasta. Aine soveltuu myös
lakatulle lattialle sekä ohuille lattioille joissa ei ole hiontavaraa.

HELPPO, NOPEA, TEHOKAS !
• Antaa osittain kuluneelle puulattialle yhtenäisen ilmeen ilman hiomista tai,
maalinpoistoa
• Estää naulojen aiheuttamien ruostetahrojen muodostumista
• Estää puun tanniinien aiheuttamaa maalin kellastumista.
• Vesiohenteinen

Esikäsittely

Puulattiat & portaat

Tämä tuote on suunniteltu
käsittelemättömälle, maalatulle tai lakatulle
puulle sisätiloissa. Ei sovellu ulkotiloihin eikä
öljytylle tai vahatulle puulle.

Pinnan esikäsittely on välttämätöntä
onnistuneen lopputuloksen
aikaansaamiseksi.

Rasvaisten ja likaisten pintojen PESEMINEN on
välttämätöntä. Pinnalla oleva rasva tai muu lika
voi aiheuttaa ongelmia maalin tarttuvuudessa.

> VAIHE 1: VALMISTELU
Pinnan ESIKÄSITTELY on VÄLTTÄMÄTÖNTÄ.
Katso Vaihe 1 alla.
Valmistellun pinnan tulee olla puhdas, kuiva ja vapaa rasvasta.
Jos tarpeellista
> Poista kaikki mattoliimajäännökset.
> Pese rasvaiset tai likaantuneet pinnat soodapohjaisella (alkaliini) maalarinpesuaineella.
> Paikkaa raot tai halkeamat.
Huuhtele huolellisesti pois kaikki pesuainejäämät ja anna kuivua.
Hio kevyesti koko maalattava pinta. Pinnan hionta puuhun asti ei ole välttämätöntä, mutta kevyt hionta hiekkapaperilla (karkeus 150) on
OLENNAISTA. Imuroi hiontapöly huolellisesti.

> VAIHE 2:

KÄSITTELY

Välineet: Sekoitustikku • Keinokuitusivellin • Pitkä maalaustela (8-12mm) • Hieno hiekkapaperi (karkeus 150) Ennen käyttöä, sekoita tuote
leveällä tikulla. Yksi kerros riittää.
1. Levitä esikäsittelyainetta tasaisilla, ristikkäisillä vedoilla ja vältä paksuja kertymiä. Lattioille: Aloita huoneen reunoista siveltimellä ja jatka
maalaustelalla. Viimeistele lattialautojen suuntaisilla vedoilla. Työskentele pienillä, noin 2m2:n pinnoilla kerrallaan. Portaissa: Aloita
portaitten yläpäästä, käsittelemällä askelmat ja nousijat. Käsittele lopuksi portaiden kaiteet jne.
2. Anna kuivua noin 1-2 tuntia.
3. Jos puun syyt ovat nousseet karkeaksi pinnaksi, hio erittäin kevyesti hiekkapaperilla (karkeus 150) kun pinta on kuivunut.
4. Poista kaikki pöly.
5. Maalaa lattia V33 Puulattiamaalilla.
Levitä tuote 10 ja 25 °C asteen välillä ja vältä vetoa. Puhdista työvälineet vedellä.

KÄYTTÖÖN LIITTYVÄT VAROTOIMET
SUOJATTAVA PAKKASELTA
EUH208: Sisältää 1,2-bentsisotiatsol-3(2H)-oni. Voi aiheuttaa allergisen reaktion. P102: Säilytettävä lasten ulottumattomissa. P271: Käytä
ainoastaan ulkona, tai tiloissa joissa on hyvä ilmanvaihto. P501: Hävitä sisältö/pakkaus paikallisten/kansallisten määräysten mukaisesti.
Tämän tuotteen EU-raja-arvo (Cat A/h) : 30g/l (2010). Tämä tuote sisältää max 30g/l VOC.

Apu & neuvoja : P. 010 321 0540 / info@V33.fi www.V33.fi
Tällä liitteellä on tarkoitus antaa informatiivistä tietoa. Tiedot perustuvat meidän tämän hetkiseen tietoon ja kokemukseen sekä käyttökokemuksiin ja sen mukaisiin
käyttöolosuhteiden asettamiin vaatimuksiin ja sääntöihin. Useat tekijät jotka voivat vaikuttaa meidän tuotteiden käyttöön kuten käyttäjän omat kokemukset, eivät anna
erivapauksia tuotteen käytön suhteen. Tämän tiedotteen teknisiä ominaisuuksia ei pidä käsittää takuuksi. Tämä tiedote korvaa kaikki aiemmat versiot.
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