Sax Saxotol
Peittävä, korkealaatuinen ja vähäpäästöinen puhdas pellavaöljymaali
Saxotol - öljymaali koostuu korkealuokkaisesta kylmäpuristetusta pellava- ja puuöljystä. Kiiltoasteet ovat
puolikiiltävä ja kiiltävä. Suosituksena on, että puolikiiltävää maalia käytetään sisätiloissa ja kiiltävää
ulkona. Kiiltävää maalia voidaan käyttää myös sisällä, mutta se kuivuu hieman hitaammin kuin
puolikiiltävä korkeamman pellavaöljypitoisuuden takia.
Luonteenomaista maalin rakenteelle on poikkeuksellisen hyvä vesihöyryn läpäisevyys ja hengittävyys.
Pellavaöljy tunkeutuu syvälle puun/alustan huokosiin ja muodostaa yhtenäisen pinnan maalattavan
alustan kanssa. Saxotol -öljymaali elää puun mukana. Se päästää kosteuden ulos rakenteesta. Toisin kuin
alkydimaalien kohdalla, Saxotol ei lohkeile pitkäaikaisessakaan ulkokäytössä ja uusintamaalaus on
helppoa.
Parhaita puolia muihin pellavaöljymaaleihin verrattaessa on Saxotolin nopea kierto. Pohjamaali
sävytetään samaan sävyyn pinnan kanssa. Pohjamaali kuivuu nopeammin ja näin nopeuttaa käsittelyyhdistelmää. Pellavaöljymaalin sitoutumiselle on parasta luonnollinen, hidas kuivuminen. Näin enemmän
pellavaöljyä sisältävä pinta saa jäädä kuivumaan rauhassa. Kaikki pellavaöljymaalit kellastuvat, mutta
Saxotol-pellavaöljymaali säilyttää silti värinsä erinomaisesti.
Kaikkien maalausolosuhteiden pitää olla kunnossa, ks. työohjeet alla. Kiiltonsa menettäneitä kiinteitä
öljymaalipintoja voidaan hoitaa Saxotol-hoitoöljyllä. Se palauttaa alustaan sideainetta ja kiillon sekä
lisävuosia maalipinnalle.
KÄYTTÖTIEDOT
Kohteet

Pääasiallisesti puupinnat ulkona ja sisällä.

Työtapa

Levitys siveltimellä. Pestään heti käytön jälkeen tärpätillä tai Saxotol-ohenteella.

Riittoisuus

n. 120 g/m2 – kertasively.

Kuivuminen

Pintamaali n. 3-5 vrk:n kuluttua, pohjuste 1-2 vrk:n kuluttua ja pohjamaali n. 2
vrk:n kuluttua, riippuen ilman lämpötilasta ja suhteellisesta kosteudesta.

TEKNISET TIEDOT
Sideaine

Pellava-, puu- ja risiiniöljy

Pigmentit

Testatut mineraali- ja maaväripigmentit.

Värisävyt

Voidaan sävyttää useiden karttojen esim. SAX, RAL ja NCS tai mallin mukaan
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Ohenne

Saxotol Halböl (Puoliöljy)

Kiiltoaste

Puolikiiltävä ja kiiltävä.

Tiheys

1,25 g/cm³ puolikiiltävä / 1,13 g/cm³ kiiltävä

Kuiva-ainepitoisuus 78 puolikiiltävä / 95,7 kiiltävä
Astiakoko

1 ja 6 kg

Varastointi

Säilyy täysissä ja hyvin suljetuissa alkuperäisastioissa 12 kuukautta.
Säilytyslämpötila + 5°C - + 30°C, suojattava suoralta auringon paisteelta.

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
Ärsyttävä. Ihokosketus voi aiheuttaa herkistymistä. Käytettävä sopivia
suojakäsineitä. Jos tuuletus on riittämätön, käytettävä hengityssuojaimia.
Huolehdittava hyvästä ilmanvaihdosta.

TYÖOHJEET
Pohjatyöt: Alustan täytyy olla kuiva ja puhdas. Alustalla ei saa olla rasvaa, pölyä eikä muita
epäpuhtauksia. Puun kosteus saa olla enintään 15%. Ei saa maalata suorassa auringonpaisteessa.
Lämpötilan on oltava vähintään + 5 astetta ja ilman suhteellisen kosteuden alle 60%. Liian korkea kosteus
ja vähäinen lämpötila hidastavat maalin kuivumista. Huom! Maalataan aina tiukkoja ja ohuita
kerroksia. Maalia on ohennettava Saxotol-puoliöljyllä n. 10-15% ennen maalauksen aloitusta. 20% on
ehdoton maksimi.
Voimakkaalle kosteudelle ja lumen seisomiselle alttiit kohteet tulisi käsitellä Boracol-homeenestoaineella
ennen maalausta.
1. Vanhan öljypinnan uusintakäsittely
Pesu ammoniakkivedellä tai maalin poistaminen liuotusaineella
Hionta ja pesu
Jos on puhdasta puuta, esikäsittele se Saxotol-pohjusteella
1 x Saxotol-Pohjamaali, Saxotol-puoliöljyllä 10-15% ohennettuna
1 x Saxotol-Öljymaali, Saxotol-puoliöljyllä 10-15% ohennettuna
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2. Uudet pinnat sisällä ja ulkona
1 x Saxotol–Pohjuste.
1 x Saxotol-Pohjamaali, Saxotol-puoliöljyllä 10-15% ohennettuna
1 x Saxotol-Öljymaali, Saxotol-puoliöljyllä 10-15% ohennettuna
Noudata aina asiantuntijan erikseen antamia ohjeita.
Maalattujen pintojen säännöllinen kunnossapito Saxotol-hoitoöljyn avulla pidentää maalipinnan ikää.
Muuta huomioitavaa
HUOM! Liian paksu kerros voi aiheuttaa ryppyjä pintaan.
Sivelyyn sopii parhaiten laadukas siankarvasta tehty sivellin. Kaikki maalipinnat pitää hioa ennen
seuraavaa työstöä.
Myrkkyluokka:

Ei ole

Vaarallisten aineiden merkinnät:

Xi - ärsyttävä

sisältää Co-, Ba-;Zn--suolaa rasvahaposta TB:ssä
R- ja S-lausekkeet
R10:
Syttyvä
R43:
Ihokosketus voi aiheuttaa herkistymistä
S 23:
Vältettävä höyryn hengittämistä
S 37:
Käytettävä sopivia suojakäsineitä
S 38:
Kemikaalin käyttö edellyttää tehokasta ilmanvaihtoa tai
sopivaa hengityksensuojainta.
S 51:
Huolehdittava hyvästä ilmanvaihdosta
Kuljetusmääräykset

ADR/RID-GGVS/E-luokka: ei vaarallista kuljetettavaa

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

Tuotteet kuuluvat kategoriaan A/d: 300 g/l (2010)
Puolikiiltävä tuote sisältää 211 g/l VOC
Liuotinainepitoisuus (VOC-CH) 21%
Kiiltävä tuote sisältää 12 g/l VOC
Liuotinainepitoisuus (VOC-CH) 3,2%

Hävittäminen:

Jätteet on käsiteltävä ongelmajätteinä. Maalia ei saa päästää viemäriin.
EU:n jäteavain nro 08 01 11.

Tämän tuoteselostuksen tiedot ja ohjeet perustuvat valmistajan laajoihin ja pitkäaikaisiin tutkimuksiin ja
selvityksiin ja ovat sellaisenaan neuvoa-antavia.
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