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Metal Primer WB
TUOTEKUVAUS

Korroosiolta suojaava vesiohenteinen pohjamaali

OMINAISUUDET

▪
▪
▪

Vesiohenteinen
Hyvä täyttökyky
Varmistaa hyvän tarttuvuuden

KÄYTTÖALUE

▪
▪

Teräskatteet
Esilakatut teräksiset julkisivulevyt (esim. Plastisol-pinnoitetut)

Metal Primerin päälle on aina maalattava Isonit- tai Rubber-maalilla.

TEKNISET TIEDOT

Koostumus
Pakkauskoko
Riittoisuus
Tiheys
Viskositeetti
Kiintoainepitoisuus

Riittoisuus

vesiliukoinen pigmentoitu pohjamaali,
jonka sideaine on akryylidispersio
20 l
8 m2/l
1,25 kg/l
4700 cp
n. 49 % painosta, n. 37 % tilavuudesta

Suositeltu kerrospaksuus
Laskennallinen riittoisuus

Märkä

Kuiva

8 m2/l

120 µm

45 µm

Todelliseen riittoisuuteen vaikuttavat levitystapa, kohteen muoto ja pinnan koostumus.

Kuivumisaika

Paksuus märkänä 120 µm

20 °C / 65 % RH

Päällemaalattavissa

~2 tuntia

Kuivumisaika riippuu kerroksen paksuudesta, lämpötilasta, suhteellisesta ilmankosteudesta sekä
ilmanvaihdosta
Väri

Vaaleanharmaa

Säilytys

Viileässä, suojassa pakkaselta, tiiviisti suljetussa pakkauksessa ja lasten ulottumattomissa.
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KÄYTTÖTIEDOT
Esikäsittely/puhdistus

Ennen Metal Primer WB:n levittämistä pohja on puhdistettava perusteellisesti korkeapainepesurilla
siten, että kaikki lika, rasva, irtonainen ruoste ja maali saadaan poistettua. Jos ruostealueita on jäljellä
puhdistamisen jälkeen, käsittele ne RustConventerilla.

Suositellut olosuhteet

Lämpötilan on oltava 8–30 °C ja suhteellisen ilmankosteuden <85 % RH.

Levitysmenetelmä

Sivellin, tela tai airless-ruiskutus, suuttimen koko 19–21, 180–220 baaria.
Testaa aina ensin tuotteen sopivuus kyseiselle pinnalle.

Sekoittaminen

Maali on sekoitettava ennen käyttöä.

Ohentaminen

Käytetään yleensä ohentamattomana. Voidaan kuitenkin ohentaa enintään 5 prosentilla vettä.

Työvälineiden
puhdistaminen

Puhdista vedellä ja saippualla.

YMPÄRISTÖ

Vältä valumista viemäriin tai luontoon. Toimita jäte (tyhjä astia tai astia ja nestemäinen sisältö)
paikalliseen kierrätyskeskukseen voimassa olevien määräysten mukaisesti.
VOC: enintään 30 g/l (luokka A/h)

Edellä mainitut tiedot ovat ohjeellisia, eikä niitä voida pitää tyhjentävinä tai täydellisinä. Tiedot perustuvat laboratoriokokeisiin sekä tuotteen käyttöön perustuviin käytännön
kokemuksiin. Pidätämme oikeuden muuttaa tietoja ilman ennakkoilmoitusta. Tuotteen laatu on varmistettu Tikkurilan laatujärjestelmien perusteella, jotka perustuvat ISO 9001- ja
ISO 14001 -standardeihin. Valmistajina emme voi valvoa tuotteen käyttöolosuhteita tai monia muita tekijöitä, jotka voivat vaikuttaa tuotteen käyttöön. Tuote on tarkoitettu
ammattimaiseen käyttöön, ja sitä saavat käyttää vain ammattilaiset, joilla on tuotteen oikeaan käyttämiseen tarvittava tietämys ja asiantuntemus. Emme vastaa vahingoista, jotka
ovat aiheutuneet siitä, että tuotetta käytettäessä ei ole noudatettu Tikkurilan ohjeita, mukaan lukien esimerkiksi säilytykseen, pintoihin ja sääolosuhteisiin liittyvät ohjeet, tai siitä,
että tuotetta on käytetty sille sopimattomiin tarkoituksiin. Lain sallimissa rajoissa emme ota vastuuta tuotteen käyttöolosuhteista tai tuotteen käytöstä. Jos haluat käyttää tuotetta
jollakin muulla kuin näissä ohjeissa suositellulla tavalla etkä ole saanut meiltä kirjallista vahvistusta tuotteen soveltuvuudesta haluamaasi käyttötarkoitukseen, käyttö tapahtuu
omalla vastuulla. Ristiriitatapauksessa englanninkielinen versio luetaan vallitsevaksi.

2

