
   
 

 
Tuoteselosteen tiedot perustuvat käytännön kokemuksiin ja laboratoriokokeisiin. Emme voi vaikuttaa tuotteen työskentely- ja / tai 
käyttöolosuhteisiin.   Vastaamme vain tuotteen laadusta. Takaamme, että tuote on Eskaro Oy:n laadunvarmistuksen mukainen. Emme vastaa 
vahingoista, jotka aiheutuvat tuotteen käytöstä vastoin käyttötarkoitusta tai -ohjetta. 

Eskaro Oy Tel: 0207 856 635 Y-tunnus: 0670037-4 
Vanha Porintie 1890 E Fax: 0207 856 631 Business ID: FI06700374 
03400 Vihti info@eskaro.fi 
Finland www.eskaro.fi  

 
PRO 3    1.6.2015 
 
 
Tuotetyyppi Täyshimmeä vesiohenteinen pohja- ja kattomaali sisäkäyttöön. 
 
Maalaustuoteryhmä 211 Sisäseinien ja sisäkattojen vesiohenteiset pohjamaalit RL 01...02 
  311 Vesiohenteiset sisäkatto- ja seinämaalit RL 01 
 
 
Käyttökohteet Sisäseinät ja -katot sekä sinkityt ilmastointiputket ja kanavat kuivissa sisätiloissa. 

Rappaus-, betoni-, tasoite-, lastulevy-, kipsilevy- ja puukuitulevypinnoille sisäkäyttöön. 
Myös aikaisemmin maalattujen pintojen huoltomaalaukseen. 

 
Riittoisuus  Tiiviit pinnat noin 9-11 m²/l. 
  Huokoiset, imevät pinnat 5-7 m²/l. 
 
Kiiltoryhmä  6, Täyshimmeä (RT-luokitus) 
 
Kuiva-ainetilavuus n. 35 %. 
   
Tiheys  n. 1,5 kg, SFS 3635 
 
Ohenne  Vesi 
 
Levitysmenetelmät Maalaus telalla, siveltimellä tai ruiskulla. 

Korkeapaineruiskutuksessa suutin 0,015" - 0,021" eli 0,380 - 0,530 mm ja 
ohennemäärä n. 0-5 til.% 

 
Kuivumisaika Kosketuskuiva  n. 0,5 h 
 Seuraava käsittely 1-2 tuntia 
 (+23 ºC, ilman suht.kosteus 50 %) 
 
Maalausolosuhteet Alin maalauslämpötila on +5 °C ja ilma suhteellinen kosteus alle 80 %. Maalattavan 

pinnan on oltava kuiva ja pölytön. 
 
Värisävyt Valkoinen perusmaali. Voidaan käyttää sellaisenaan tai sävyttää sisämaalikarttojen 

mukaisiin sävyihin. 
 
Pesunkestävyys Kestää kevyttä kostealla pyyhkimistä. 
 
Märkähankauskestävyys SFS-EN 13300 luokka 4, ISO 11998 
 
Lämmönkestävyys 85 ºC, SFS 3757 
 
Varastointi  Ei palava. Suojeltava jäätymiseltä. 
 
Pakkauskoot  2,7 l,  9 l ja 18 l 
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KÄYTTÖOHJEET 
 
Esikäsittely  
  Sekoita maali hyvin ennen käyttöä. 
  
Maalaamaton pinta Puhdista uudet pinnat liasta ja pölystä. Tasoita pinnat tarvittaessa sopivalla 

tasoitteella ja hio kuivunut pinta. Poista hiontapöly. Maalaa suoraan Pro 3:lla. 
   
Aikaisemmin maalattu  
pinta Pese ennen maalatut pinnat ja huuhdo huolellisesti vedellä. Anna kuivua. Tasoita kolot 

ja syvennykset kohteeseen soveltuvalla tasoitteella ja hio kuivunut pinta. Poista 
hiontapöly. 

 
Maalaus Sekoita Pro 3 hyvin ennen käyttöä ja ohenna tarvittaessa vedellä. Levitä telalla, 

siveltimellä tai ruiskulla 1 - 2 kertaa. 
 
Työvälineiden pesu Poista ylimääräinen maali työvälineistä ja pese ne välittömästi vedellä. 
 
Hoito-ohjeet Maalattuja pintoja on käsiteltävä varoen muutamien viikkojen ajan, sillä tuote 

saavuttaa lopullisen kestävyytensä normaaliolosuhteissa noin kuukauden kuluttua. 
Pinta puhdistetaan mieluiten kuivapuhdistuksena käyttäen imuria, pehmeää harjaa tai 
pölypyyhettä. Nihkeällä siivousvälineellä puhdistettaessa pintaan voi jäädä 
puhdistuksesta jälki varsinkin tummilla sävyillä. 

 
Huoltokäsittely Maalatut pinnat voidaan huoltomaalata samantyyppisellä vesiohenteisella maalilla. 
 
Tuoteturvallisuus Sisältää 5-kloori-2-metyyli-2H-isotiatsol-3-onia ja 2-metyyli-2H-isotiatsol-3-onia (3:1). 

Voi aiheuttaa allergisen reaktion. Säilytä lasten ulottumattomissa. Lue varoitukset 
huolellisesti ennen käsittelyä. Käytä vaadittuja henkilönsuojaimia. Hävitä 
sisältö/pakkaus paikallisten määräysten mukaisesti ongelmajätteiden 
keräilypisteeseen.  

 
VOC  EU raja-arvo tälle tuotteelle (kat. A/a): 30g/l (2010) 
  Tämä tuote sisältää max 30 g/l VOC  
 
Kuljetus  VAK/ADR- 
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