iNTO SISUSTUSMAALI			
HIMMEÄ JA PUOLIHIMMEÄ

UULA COLOR 2019

Tyyppi
Nopeasti kuivuva, hengittävä ja hajuton vesiohenteinen öljymaali
sisäseinien ja -kattojen maalaukseen. Ei sisällä muovisideaineita.
Sideaineina uusiutuvat luonnonöljyt.
Käyttökohteet
Maalaamattomat ja aiemmin maalatut puu-, levy- ja kiviainespinnat kuivissa sisätiloissa kuten
katot, seinät. Soveltuu myös pinkopahville sekä tiili- ja muuripinnoille.
Tekniset tiedot
Kiiltoasteet: Himmeä ja puolihimmeä.
Tiheys n. 1,3 kg/l.
Ei sisällä VOC.
Rakennusmateriaalien päästöluokka M1.
Palamaton
Pesunkestävyysluokka SFS 3755:
iNTO himmeä yli 2000 harjausta, iNTO puolihimmeä yli 5000 harjausta.
MaalausRYL 2012 maalaustarvikeryhmä 312 iNTO Sisustusmaali himmeä
MaalausRYL 2012 maalaustarvikeryhmä 313 iNTO Sisustusmaali puolihimmeä
Pohjat, sävytys & värisävyt
A-valkoinen ja C-sävytyspohja. Konesävytys. Sävytettävissä yleisimpien värikarttojen sävyihin.
Levitystapa & maalausolosuhteet
Sivellin, maalaustela tai -ruisku.
Maalattavan pinnan on oltava kuiva, ilman suhteellisen kosteuden alle 80 %
ja lämpötilan vähintään +10°C.
Kuivumisaika
Kosketuskuiva noin 1/2 h kuluttua. Päällemaalattavissa noin 2 tunnin kuluttua.
(+20°C ja suhteellinen ilmankosteus <80 %)
Riittoisuus
Noin 7 m2/l riippuen alustan karkeudesta ja huokoisuudesta.
Ohenne
Vesi
Pakkauskoko
0,9 l, 2,7 l ja 9 l.
Työvälineiden puhdistus
Työvälineet pestään vedellä ja saippualla välittömästi työn päätyttyä.
Varastointi & ympäristöhaittojen ehkäisy
Säilytys kuivassa ja viileässä paikassa. EI SAA JÄÄTYÄ!
Tyhjät, kuivat pakkaukset voi toimittaa kierrätykseen.
Nestemäinen jäte on toimitettava ongelmajätteiden keräyspisteeseen.
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Maalausohjeet
Maalaamaton pinta
- Puhdista maalattava pinta pölystä.
- Pese likainen pinta Uula Maalinpesulla ohjeen mukaan ja anna kuivua kunnolla.
- Kittaa ja tasoita kolot ja halkeamat tarvittaessa.
- Pohjamaalaa uudet puupinnat iNTO Pohjamaalilla
- Maalaa iNTO Sisustusmaalilla 2 kertaa. Ohenna tarvittaessa vedellä.
Vanha maalipinta
- Poista irtonainen ja hilseilevä maali.
- Karhenna kiiltävä tai kova pinta hiomapaperilla.
- Pese likainen pinta Uula Maalinpesulla ohjeen mukaan ja anna kuivua kunnolla.
- Kittaa ja tasoita kolot ja halkeamat tarvittaessa.
- Maalaa iNTO Sisustusmaalilla 2 kertaa. Ohenna tarvittaessa vedellä.
Hoito-ohjeet
- Noudata alkuun (1 kk) varovaisuutta maalattujen pintojen käsittelyssä.
- Käytä puhdistuksessa aina pehmeitä, pintaa naarmuttamattomia liinoja ja sieniä.
- Käytä pesuaineina neutraaleja pesuaineita. Huuhdo pinnat huolellisesti.
Huomioitavat asiat ja maalausvinkit
- Sekoita maali huolellisesti aina ennen maalausta ja maalauksen aikana.
- Varaa ja sekoita yhtenäistä pintaa varten riittävä maalierä samaan astiaan mahdollisten sävyerojen välttämiseksi.
- Koemaalaa valitsemallasi värisävyllä varmistaaksesi, että sävy on oikea.
- Maalin kiiltoasteesta sekä sävytyspastoista, sävytyskoneista ja sävytyksistä johtuen
sävyissä saattaa olla eroavaisuuksia.
- Valitse värisävy aina siinä valaistuksessa ja tilassa, johon se tulee.
- Valaistus sekä maalin kiiltoaste vaikuttavat värihavaintoon.
- Maalaa aina runsaalla maalilla.
- Käänny epäselvissä tapauksissa valmistajan tai asiantuntevan jälleenmyyjän
puoleen ennen maalauksen aloittamista.

Tuoteselosteen tiedot perustuvat testeihin ja käytännön kokemuksiin. Kaikki arvot ovat ohjeellisia ja riippuvat mm.
alustan karheudesta, laadusta, väristä ja edellisistä käsittelyistä. Koska emme voi vaikuttaa tuotteen käyttö- ja työolosuhteisiin, vastaamme vain tuotteen laadusta ja takaamme, että se on Uula Color Oy:n korkean laadun mukaista.
Emme vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat tuotteen käytöstä vastoin käyttöohjetta tai -tarkoitusta.
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