VIRTASEN
KALUSTEMAALI

TUOTESELOSTE
28.11.2022

TYYPPI

Vesiohenteinen sisäkäyttöön tarkoitettu luonnonöljypohjainen kalustemaali.

KÄYTTÖKOHTEET

Maalaamattomat ja aiemmin maalatut huonekalut, ovet, listat, ikkunanpuitteet, kaiteet,
lämpöpatterit, kaapistot yms.

MAALAUSTARVIKERYHMÄ

2012: 321 Puu- ja metallipintojen vesiohenteiset pintamaalit sisäkäyttöön RL 03...04.

TEKNISET TIEDOT
Kiinteäainetilavuus

n. 40%

Tiheys

A-perusmaali n. 1,3 kg/ L ja C-perusmaali n. 1,15 kg/

VOC

EU VOC raja-arvo (kat A/d): 130 g/l. Tuotteen VOC: max. 1 g/l.

Kiiltoaste

Puolihimmeä (Silkinhimmeä)

Märkähankauskesto

Kestää yli 2000 harjausta, SFS 3755.

Riittoisuus

8 – 10 m2 / L

Sävytys

Voidaan sävyttää Virtasen Saariston Sävyt- tai yleisimpien värikarttojen mukaan.

Työväline

Sivellin, mohairtela tai korkeapaineruisku (suutin 0,011”-0,014”).

Työvälineiden pesu

Vesi. Työvälineisiin kuivunut tai osittain kuivunut maali pestään Virtasen
Pensselipesugeelillä.

Ohenne

Vesi

Kuivumisaika

Pölykuiva n. 1 tunti, päälle maalattavissa 8 tunnin kuluttua. Läpikuiva 1-3 vrk.
(Ilman lämpötila +23°C ja suhteellinen kosteus alle 50%)

Pakkauskoot

A- ja C-perusmaalit: 0,45 L / 0,9 L / 2,7 L

Maalipinnan hoito

Maalin täydellinen kuivuminen kestää normaaliolosuhteissa n. 4 viikkoa, jonka jälkeen pinta
on saavuttanut lopullisen kovuutensa ja kestävyytensä. Maalipinta voidaan puhdistaa
kevyesti pyyhkimällä. Työvälineenä käytetään kosteaa siivouspyyhettä, pehmeää sientä tms.
Karkeaa harjausta, väkeviä pesuaineita tai voimakasta hankausta on syytä välttää.

Varastointi

Varastointilämpötila +5° - +25°C. Ei saa jäätyä.
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MAALAUSOHJE
Maalausolosuhteet

Maalattavan pinnan tulee olla pölytön ja kuiva.
Puun kosteus alle 18 %, lämpötila +10 - +25°C ja ilman suhteellinen kosteus alle 80 %.

Ohennus

Vesi.

Kuivumisaika

Pölykuiva n. 1 tunti, päälle maalattavissa 8 tunnin kuluttua. Läpikuiva 1-3 vrk.
Kuivumiseen vaikuttavat maalattavan pinnan imukyky, ilman lämpötila sekä ilmanvaihto.

MAALATTAVAN PINNAN ESIKÄSITTELY
Puhdista pinta liasta, irtoavasta aineksesta ja heikosti kiinni olevasta vanhasta maalista. Pese
likaiset pinnat Virtasen Maalipesulla ohjeiden mukaan. Hio huolellisesti kaikki maalattavat
pinnat keskikarkealla P120 – P150 hiomapaperilla. Poista hiontapöly esimerkiksi pölyharjalla
tai imuroimalla.

MAALAAMINEN
Varaa yhtenäistä pintaa varten riittävä maalierä yhteen astiaan sekoitettuna mahdollisten
värierojen välttämiseksi. Sekoita maali hyvin ennen käyttöä ja käytön aikana, mieluiten
porakonevispilällä.

Käsittelemättömät
puupinnat:

Pohjamaalaa ohentamalla Virtasen Kalustemaalia 5–15 % vedellä ja pintamaalaa
ohentamattomalla Virtasen Kalustemaalilla 1–3 kertaa.

Aiemmin maalattu
puupinta:

Maalaa 1–3 kertaa ohentamattomalla Virtasen Kalustemaalilla.

Käsittelemättömät
metallipinnat:

Pohjamaalaa ruostuvat teräspinnat ruosteenestopohjamaalilla ja pintamaalaa 1–2 kertaa
ohentamattomalla Virtasen Kalustemaalilla.

Aiemmin käsitellyt
sekä maalatut
metallipinnat:

Maalaa 1–2 kertaa ohentamattomalla Virtasen Kalustemaalilla.

MAALAAMISEN JÄLKEEN
Työvälineiden pesu

Poistetaan ylimääräinen maali työvälineistä. Pestään vedellä ja saippualla. Työvälineisiin
kuivunut tai osittain kuivunut maali pestään Virtasen Pensselipesugeelillä.

Lisätietoja

Varoitus! Vaarallisia keuhkorakkuloihin kulkeutuvia pisaroita saattaa muodostua
suihkutuksen yhteydessä. Älä hengitä suihketta tai sumua.

Tuoteselosteen tiedot perustuvat laboratoriotesteihin, testeihin ja käytännön kokemuksiin. Voimme vastata ainoastaan tuotteen laadusta ja siitä, että tuote on
laadunvarmistuksemme mukaista. Emme vastaa vahingoista ja virheistä, jotka aiheutuvat tuotteen käytöstä vastoin tuoteselosteen ohjeita. Epäselvissä
tapauksissa tulee ottaa yhteyttä Virtasen Maalitehtaalle ennen tuotteen hankintaa tai käytön aloittamista. Varaamme oikeuden muuttaa tuoteselosteen tietoja
ilman eri ilmoitusta.
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