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KAISLA KALUSTE- JA TERASSIÖLJY
on silikonialkydipohjainen, liuotinohenteinen puuöljy ulkokäyttöön. Sen teho perustuu uusimpaan
teknologiaan: silikonialkydi antaa erinomaisen UV-suojan, kiinanpuuöljy varmistaa tunkeutumisen
puuhun ja se suojaa puuta kosteudelta tehokkaasti. Uudenaikainen nanoteknologia vähentää
värimuutoksia.
Soveltuvuus: Painekyllästetyn, lämpökäsitellyn, käsittelemättömän ja aikaisemmin öljytyn puun
suojaamiseen. Soveltuu erinomaisesti myös jalo- ja kovapuulle sekä hirsipinnoille.
Käyttökohteet: Pihakalusteet, terassit, portaat, aidat, kaiteet, laiturit, ritilät, kukkalaatikot, ovet ym.
kohteet, joihin halutaan joko väritön tai värillinen kuultava, kalvoa muodostamaton pinta.
Esikäsittely: Alustan tulee olla puhdas, kuiva ja kiinteä. Teräsharjaa, kaavi tai hio alustasta hauras
tai pehmentynyt puu.
Käsittely: KAISLA levitetään siveltimellä, rievulla, sienellä tai upottamalla kunnes alusta lakkaa
imemästä. Pyyhi muutaman minuutin kuluttua ylimääräinen aine pois esimerkiksi sienellä tai
rievulla. Anna sen jälkeen kuivua. Uusi käsittely tarvittaessa.
Korkean kuiva-aine pitoisuutensa ansiosta KAISLA ei sovellu pohjustusaineeksi ennen maalausta
muilla maalityypeillä.
Käsittelyolosuhteet: Pinnan on oltava kuiva ja puhdas. Lämpötila vähintään + 4 C ja ilman
suhteellinen kosteus alle 80 % levityksen sekä kuivumisen ajan.
Maalaustarvikeryhmä: 89 (RT-luokitus)
Kuiva-ainepitoisuus: n. 31 % (til.) (väritön)
Sävytys: Väritön, voidaan sävyttää yleisimpien värikarttojen kuultaviin sävyihin
Riittoisuus: 5-15 m2/l. Kuivumisaika: 16 - 24 h olosuhteista riippuen.
Ohenne ja työvälineiden pesu: Lakkabensiini / alifaattinafta.
Varastointi: Viileässä ja kuivassa tilassa. Kestää kylmävarastoinnin ja -kuljetuksen.
SEKOITETTAVA ENNEN KÄYTTÖÄ.
VÄRISÄVY

väritön tai ruskea

PAKKAUKSET

0,9 l, 2,7 l, 9 l

VOC

EU raja-arvo tälle tuotteelle (kat. A/f): 700 g/l (2010)
Tämä tuote sisältää max 700 g/l VOC

____________________________________________________________________________________________________________
Tuoteselosteen tiedot perustuvat käytännön kokemuksiin ja laboratoriokokeisiin. Emme voi vaikuttaa maalin työskentely ja
käyttöolosuhteisiin. Vastaamme vain maalin laadusta. Takaamme, että maali Nicolor Oy:n laadunvarmistuksen mukainen. Emme
vastaa vahingoista jotka aiheutuvat tuotteen käytöstä vastoin käyttötarkoitusta tai -ohjetta.
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KAISLA KALUSTE- JA TERASSIÖLJY
KÄYTTÖOHJEET

TYÖTURVALLISUUS

Terveydelle haitallista hengitettynä. Varottava aineen joutumista iholle
ja silmiin. Ruiskutettaessa estettävä liuotehöyryn leviäminen työpaikan
ilmaan tai järjestettävä riittävä ilmanvaihto. Tarvittaessa käytettävä
sopivaa hengityssuojainta. Säilytettävä lasten ulottumattomissa.

KÄYTTÖTURVALLISUUS
Ärsyttää hengitystä ja toistuva altistuminen voi aiheuttaa herkistymistä.
Varmista hyvä ilmanvaihto
Tuotteesta on saatavilla käyttöturvallisuustiedote.
YMPÄRISTÖNSUOJELU JA
JÄTEHUOLTO

Valmistetta ei saa päästää viemäriin, vesistöön eikä maaperään.
Nestemäinen maalijäte on toimitettava ongelmajätteiden
keräilypisteeseen. Tyhjät, kuivat myyntipakkaukset voidaan toimittaa
yleiselle kaatopaikalle.

KULJETUS

VAK/ADR -
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