Aerosolit

Maalit

Pinco Industrial spraymaalit
Monikäyttöinen, kestävä maalisarjateollisuus- ja huoltokäyttöön. Nopeasti kuivuvat
maalit sopivat useimmille pinnoille, aineita voi käyttää sekä sisä- että ulkotiloissa.

Maalaaminen:
Maalattavan pinnan on oltava puhdas ja kuiva. Suojaa pinnat, joita
ei maalata. Etenkin sisätiloissa huomioitava maalipölyn leviäminen.
Aikaisemmin maalatut pinnat hiotaan ja puhdistetaan hiontapölystä
ennen maalaamista. Maalit sopivat useimpien maalien päälle maalattaviksi, ei, liuotinbensiiniohenteisille tai selluloosamaaleille. Vaaleita
sävyjä tummalle pinnalle maalattaessa suositellaan pohjamaalin käyttämistä.
Ravista purkkia voimakkaasti n. 2 min. ennen sumutusta, vaaleita
sävyjä ja pohjamaalia mielellään n. 3 min. Jos purkkia ei ravistella
hyvin, maali voi tulla epätasaisesti pullosta tai pullon pohjalle laskeutunut maali voi tukkia venttiilin, jolloin pullo on käyttökelvoton.
Kokeile maalin soveltuvuus aina ensin koealueella piilossa olevalla
pinnalla tai koekappaleella. Maalaa ensin vaakasuoraan, toinen kerros
pystysuoraan jne. kunnes maalikalvo on halutun paksuinen.
Suihkuta useita ohuita kerroksia n. 20 cm. etäisyydeltä, anna maalin
kuivua muutama minuutti kerrosten välillä, ei kuitenkaan pitempään
kuin 15 min. Päällemaalaus viimeistään 15 minuutin kuluttua tai 7
vuorokauden kuluttua kun maali on täysin kuiva.
Maalipinta ei vaadi lakkaamista. Haluttaessa pinta voidaan lakata
Pinco Mattalakalla ylläolevan ohjeen mukaisesti. Roiskeet voidaan
puhdistaa ksyleenillä tai asetonilla. (Kokeile, että aineet eivät vahingoita
puhdistettavaa pintaa.)

Puhdista suutin käytön jälkeen kääntämällä pullo ylösalaisin ja
painamalla suutinta, kunnes pullosta tulee pelkkää ponneainetta.

TEKNISET TIEDOT:
Perusmaali:

Ksyleeniohenteinen alkydimaali.
asetoni/n-butyyliasetaatti)

(Lisänä

Ponnekaasu: Propaani/Butaani
Puu-, kivi-, metalli-, lasi- ja useimmat muoviKäyttökohpinnat, paperi, kuivat kasvit yms. Sekä ulko-,
teita:
että sisäkäyttöön.
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Riittoisuus:
Maalauslämpötila:
Kuivumisajat
20 C:

Sekoitus pyörittämällä.

Aloita sumuttaminen kohteen
ulkopuolelta, vedä tasainen
kerros kohteen yli, lopeta sumutus tai käännä suunta vasta kun suihku on ohittanut
kohteen.

Väri
Mattalakka
Kiiltävä valkoinen
Mattavalkoinen
Keltainen
Punainen
Vihreä
Sininen
Harmaa pohjamaali
Vannehopea
Kiiltävä musta
Mattamusta

T:nro
1079
1080
1081
1082
1083
1084
1085
1086
1087
1088
1089

Pakkaukset 12 x 510 ml

2

1-2 m /purkki, riippuen materiaalista.
n. 20°C.
Pölykuiva:
n. 15 min.
Kosketuskuiva: n 1/2 - 3 tuntia.
Läpikuiva:
n. 7 vrk.

Kotimaiset huipputuotteet tuotantoon, huoltoon ja kunnossapitoon.

