Saxotol-pohjuste
Ekologinen pohjuste puupinnoille sisä- ja ulkokäyttöön
Saxotol-pohjusteen (Saxotol-Oel-Grundierung) pohjana on pellava- ja soijaöljy ja mineraaliset pigmentit.
Saxotol-pohjuste sopii erityisesti käsittelemättömän puupuhtaan puun pohjustukseen. Ohut maitomainen
neste, joka tunkeutuu syvälle puun sisälle. Pohjusteella on erittäin hyvä vesihöyrydiffuusiokyky eli
hengittävyys. Saxotol-käsittely-yhdistelmällä maalattu puu päästää kosteuden ulos.
Toimitus

Valkoinen.

Pakkauskoko

6 kg

Varastointi

Säilyy täysissä ja hyvin suljetuissa alkuperäispakkauksissa 12
kuukautta. Ei saa säilyttää yli 30ºC:een tai alle 5ºC:een lämpötiloissa.
Tämän vuoksi pakkaukset on suojattava auringonsäteeltä.

Fysikaaliset
ominaisuudet

Tiheys
(g/cm3) = 1,28
Vaaleus Y
(%)
= 88.5
Peittävyys dY (150 (m märkä) (%) = 95.1
Kiiltoaste (kulma 60º) (1)
= 13
Väri
= Valkoinen.

Riittoisuus

Noin 150 g/m2.

Työtapa

Sively.

Pohja

Maalattavan pinnan täytyy olla puhdas ja kuiva. Siinä ei saa olla
öljyläikkiä, pölyhiukkasia tai muita epäpuhtauksia. Ei saa käyttää
suoraan auringonvalossa.

Suositeltava
maalin koostumus

Vanha pellavaöljymaali
Pesu miedolla ammoniakkiliuoksella.
Hionta.
Kaikki puupuhtaat puupinnat esikäsitellään Saxotol- pohjusteella.
1x Saxotol-pohjamaali (sävytetään samaan sävyyn kuin
pintamaali)
1x Saxotol-pintamaali
Uudet puupinnat, sisä- ja ulkotilat
1x Saxotol-pohjuste
1x Saxotol-pohjamaali
1x Saxotol-pintamaali
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Käsittely

Maalattaessa täytyy huomioida oikea työtapa, ettei kerroksesta tule liian
paksu. Maalin levittämiseen sopii parhaiten öljymaalisiveltimet.
Välihiontaa ja kevyttä karhennusta suositellaan käsittely-yhdistelmien
välissä.

Maalausolosuhteet

Lämpötilan on oltava yli + 5º ja suhteellisen ilmankosteuden alle 60 %.
Jos ilmankosteus on liian korkea ja lämpötila liian alhainen, maalista
tulee himmeää ja kuivuminen viivästyy.

Päälle maalattavuus

Aikaisintaan 1 vrk:n kuluttua lämpötilasta ja ilmankosteudesta riippuen.

Työvälineiden puhdistus

Heti käytön jälkeen tärpätillä tai liuotinaineella.

Vaarallisten ja haitallisten aineiden merkinnät
Ei ole.
Sisältää orgaanisia kobolttiyhdisteitä (White Spirit)
Voi aiheuttaa allergisia reaktioita.
R- ja S-lausekkeet
R 10:
Syttyvää.
R 66:
Toistuva altistus voi aiheuttaa ihon kuivumista tai
halkeilua.
S 51:

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 192 g/l VOC
Liuotinainepitoisuus (VOC-CH) 31%.

Hävittäminen

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

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