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Tuotekuvaus
Pinotex Superdec on korkealuokkainen vesiohenteinen alkydillä
vahvistettu akrylaattipohjainen peittosuoja, joka muodostaa kestävän
ja vettähylkivän pinnan, säilyttäen puun luonnollisen pintakuvioinnin.
Soveltuu erinomaisesti uuden tai aiemmin käsiteltyjen sahatun tai
höylätyn lautapintojen käsittelyyn. Käyttökohteita ovat esim.
ulkoseinät räystäslaudat, ikkunapuitteet jne. Ei sovellu lattioiden
käsittelyyn.

KÄYTTÖOHJEET

Maalausolosuhteet 
Uudet puupinnat on syytä käsitellä mahdollisimman pian.
Käsiteltävän pinnan on oltava kiinteä, puhdas ja kuiva max.
kosteuspitoisuus 18 % sekä ilman, maalin ja käsiteltävän pinnan
lämpötilan vähintään + 5°C ja ilman suhteellisen kosteuden alle 80%.
Esikäsittely 
Harjaa uudet pinnat puhtaaksi pölystä ja liasta ja tarvittaessa pinnat
pestään Pinotex Maalipesu/Terassipuhdisteella. Puhdista mahdolliset
homehtuneet ja sammaloituneet pinnat Pinotex Homeenpoistopesulla
käyttöohjeen mukaan. Poista pihkapurkautumat ja pyyhi oksakohdat
tarvittaessa Taloustinnerillä. Pohjusta uudet kuivat puupinnat
värittömällä Pinotex Superbase/Pinotex Base puunsuojapohjusteella.
Puhdista aikaisemmin maalatut pinnat ennen uusintakäsittelyä
huolellisesti ja tarvittaessa pese pinnat Pinotex
Maalipesu/Terassipuhdisteella. Kaavi irtonainen aines, harmaantunut
sekä nukkainen puun pintakerros pois ja harjaa pinta. Pohjusta
puupuhtaat kohdat Pinotex Supebase/Pinotex Base puunsuoja
pohjusteella.
Käsittelyohje 
Sekoita Pinotex Superdec huolellisesti ennen käyttöä ja toistuvasti
käytön aikana. Varaa yhtenäistä pintaa varten riittävä määrä Pinotex
Superdec yhteen astiaan sekoitettuna mahdollisten sävyerojen
välttämiseksi. Sivele Pinotex Superdec yhtäjaksoisesti koko laudan
pituudelta, etteivät jatkoskohdat jää näkyviin. Älä levitä Pinotex
Superdec kostealle tai jäätyneelle puutavaralle. Käsittele pinnat
kahteen kertaan Pinotex Superdecillä.

Tekniset tiedot

Käyttöympäristö: Ulkokäyttöön
Sideaine: Alkydiemulsiolla vahvistettu akrylaattii
Kiiltoaste: 20, puolihimmeä
Maalaustarvikeryhmä: 463(MaalausRYL 2012)
83 (MaalausRYL 2001)
Kuivumisaika 23°C 50% RH:  1 h,
Päällemaalattavissa n.4 h
Ilman/Maalattavan pinnan lämp.: Min +5°C
Ilman kosteuspitoisuus RH: 40-80%RH (65%RH
optimaalinen)
Ohenne:Vesi
Työvälineet: Sivellin, ruisku
Riittoisuus:  n. 6-8 m2/l
Purkkikoot:  1. 2,5, 5 ja 10 l
Työvälineiden puhdistus: Saippua/Vesi
Sävytyspohjat:  Base White (BW) ja Base Clear
(BC) BW voidaan käyttää sellaisenaan tai se
voidaan sävyttää. BC tulee sävyttää ennen käyttöä
Säilytys:  Ei saa jäätyä
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Tuoteselosteet ovat laadittu neuvontaa varten. Tietomme perustuvat laboratoriokokeisiin ja käytännön kokemuksiin. Tuotteiden
laadun varmentaa tehtaamme noudattama ISO 9001 laatujärjestelmä. Emme vastaa vahingosta, jotka aiheutuvat tuotteen
käytöstä vastoin käyttöohjetta tai tarkoitusta.



Pinotex Superdec

Terveys ja ympäristö
Maalipintojen käsittely hiomalla, polttamalla tai muulla vastaavalla
tavalla voi kehittää vaarallista pölyä ja/tai kaasuja. Työskentele hyvin
ilmastoidussa paikassa. Käytä tarvittaessa sopivaa hengityssuojainta.
Katso myös käyttöturvallisuustiedote.
Sulje avattu purkki huolellisesti. Poista ylimääräinen maali
työvälineistä ennen pesua. Työvälineet pestään heti käytön jälkeen.
Nestemäinen maalijäte ja pesuvesi ei saa päästä viemäriin vaan
toimitetaan keräyspisteeseen. Tyhjät pakkaukset toimitetaan
kierrätykseen.
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