Saxotol pohjamaali
Saxotol-Oel-Vorlack -pohjamaalin pohjana on pellavaöljy, soijaöljy ja mineraaliset pigmentit sekä
luonnolliset jauhetut lisäaineet.
Maalilla on erittäin hyvä vesihöyrydiffuusiokyky eli hengittävyys. Saxotol-käsittely-yhdistelmällä
maalattu puu päästää kosteuden ulos.
Voidaan käyttää sisällä myös sellaisenaan ilman pintamaalia, jos halutaan himmeämpää lopputulosta.
Tällöin alusta maalataan kaksi kertaa ohennettuna tiukasti ja ohuesti sivellen laadukkaalla
öljymaalisiveltimellä.
KÄYTTÖTIEDOT
Kohteet

Puupinnat ulkona ja sisällä.

Työtapa

Levitys siveltimellä. Pestään heti käytön jälkeen tärpätillä tai liuotinaineella.

Riittoisuus

n. 150 g/m2 – kertasively

Kuivumisaika

Aikaisintaan 1 vrk kuluttua, lämpötilasta ja ilmankosteudesta riippuen.

TEKNISET TIEDOT
Sideaine

Pellava-, puu- ja risiiniöljy.

Pigmentit

Mineraalipigmentit.

Ohenne

Saxotol-Halböl/ohenne

Sävytys

Sävytetään pintamaalin kanssa samaan sävyyn yleisimpien karttojen esim. Sax,
NCS, RAL tai mallin mukaan.

Tiheys

1,67 g/cm³.

Kirkkaus Y (%)

= 89,1

Peittävyys dY

(150 (m märkä) (%)= 99.2

VOC (%)

= 13,5

Astiakoko

1 ja 6 kg

Varastointi

Säilyy täysissä ja hyvin suljetuissa alkuperäisastioissa 12 kuukautta.
Säilytyslämpötila + 5°C - + 30°C, suojattava suoralta auringon paisteelta.
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Käyttöturvallisuus ITSESYTTYMISVAARA. Maalituotteen kostuttamat rätit, paperit,
sienet ja trasselit syttyvät helposti itsestään. Ne on kostutettava vedellä ja
kuivattava levitettynä paloturvallisessa paikassa TAI poltettava välittömästi
paloturvallisessa paikassa. Ei lasten tai eläinten ulottuville.

TYÖOHJEET
Pohjatyöt: Maalattavan pinnan täytyy olla puhdas ja kuiva. Siinä ei saa olla öljyläikkiä, pölyhiukkasia tai
muita epäpuhtauksia. Ei saa käyttää suoraan auringonvalossa. Lämpötilan on oltava vähintään + 5 astetta
ja ilman suhteellisen kosteuden alle 60%. Jos ilmankosteus on liian korkea ja lämpötila liian alhainen,
maalista tulee himmeää ja kuivuminen viivästyy. Puunkosteus enintään M-15%, ikkunapokien kohdalla
M-12%.
1. Vanhan öljymaalipinnan uusintakäsittely
- Pesu miedolla ammoniakkiliuoksella tai maalin poistaminen kaapimalla,
polttamalla tai maalinpoistoaineella (Sax Radikal Abbeizer)
- Hionta
- Mahdolliset puupuhtaat pinnat esikäsitellään Saxotol-pohjusteella.
1 x Saxotol-pohjamaali.
1 x Saxotol-pellavaöljymaali
2. Uudet pinnat sisällä ja ulkona
1 x Saxotol–pohjuste.
1 x Saxotol-pohjamaali.
1 x Saxotol-öljymaali.
Noudata aina asiantuntijan erikseen antamia ohjeita.
Muuta huomioitavaa
Maalattaessa täytyy huomioida oikea työtapa, ettei kerroksesta tule liian paksu. Värin levittämiseen sopii
parhaiten paksu lakka- tai rengassivellin. Ruiskutettaessa saa tehdä vain yhden ristiliikkeen pintaan. Jos
maalikerros on liian paksu, voi syntyä ryppyjä.
Kaikki maalipinnat täytyy hioa ennen uutta käsittelyä.
Vaarallisten ja haitallisten aineiden merkinnät
Ei ole.
Sisältää orgaanisia kobolttiyhdisteitä (White Spirit)
Voi aiheuttaa allergisia reaktioita.
R- ja S-lausekkeet
R 10:
Syttyvää.
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R 66:
S 51:

Toistuva altistus voi aiheuttaa ihon kuivumista tai
halkeilua.
Huolehdittava hyvästä ilmanvaihdosta.

Kuljetusmääräykset

ADR/RID-GGVS/E -luokka:
Ei sisällä vaarallisia aineita.

EU:n raja-arvo
VOC-pitoisuudelle
(DecoPaint)

Tämä tuote kuuluu kategoriaan A/e Lb: 400g/l (2010)
Tämä tuote sisältää 137g/l VOC
Liuotinainepitoisuus (CH-VOC) 14%.

Hävittäminen

Jätteet ja vanhentunut materiaali käsitellään ongelmajätteinä. Ei saa
päästää viemäriin. EU-jäteavain nro 08 01 11

Tämän painotuotteen tarkoitus on neuvoa asiakasta. Tiedot perustuvat tarkkoihin tutkimuksiin, mutta ne
eivät kuitenkaan ole sitovia.
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