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OIKEA PANEELIMAALI     1.6.2015 
 
 
Tuotetyyppi Vesiohenteinen akrylaattipohjainen puolihimmeä hyvin peittävä paneelimaali seinä- ja 

kattopaneelien maalaukseen sisätiloissa. Maalilla erinomainen tartuntakyky myös 
aikaisemmin maalatuille ja lakatuille pinnoille. Ehkäisee oksakohtien läpilyöntiä. 

 
Maalaustuoteryhmä 311 Vesiohenteiset sisäkatto- ja seinämaalit RL 01 
 
Käyttökohteet Uusien ja aikaisemmin maalattujen sekä lakattujen seinä- ja kattopaneelien 

maalaukseen sisätiloissa.  
 
Riittoisuus  6 – 8 m2/l   
 
Kiiltoryhmä  4, puolihimmeä 
 
Kuiva-ainepitoisuus n. 50 paino-%. 
 
Tiheys  n. 1,3 kg/l 
 
Ohenne  Vesi 
 
Levitysmenetelmät Maalaus siveltimellä 
 
Kuivumisaika  Pintakuiva  1-2 tuntia 
  Seuraava käsittely 4-5 tuntia 
  (+23 ºC, ilman suhteellinen kosteus 80 %) 
 
Maalausolosuhteet Maalattavan pinnan on oltava kuiva ja puhdas. Maalaustyön ja maalin kuivumisen 

aikana on ilman lämpötilan oltava vähintään 10 ºC ja ilman suhteellisen kosteuden alle 
80 %. 

 
Värisävyt Valkoinen A-pohja, joka voidaan sävyttää tai käyttää sellaisenaan. 
 
Varastointi Säilytettävä 5-30 ºC. Suojattava jäätymiseltä. 
 
Pakkauskoot  2,7 l ja 9 l  
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KÄYTTÖOHJEET 
 
Esikäsittely  Sekoita maali hyvin ennen käyttöä. 
 
 
Maalaamaton pinta Puhdista käsittelemättömät pinnat mahdollisesta liasta ja irtoavasta aineksesta. 

Puhdistukseen voidaan käyttää Maalarinpesua. Poista oksankohdista irtoava pihka ja 
käsittele ne oksalakalla. Kovat ja kiiltävät pinnat on hiottava himmeiksi. Poista 
hiontapöly. 

   
Aikaisemmin maalattu  
pinta Irtonainen vanha maali poistetaan teräsharjaa ja/tai kaavinta käyttäen. Likaiset pinnat 

puhdistetaan Maalarinpesulla. Kovat ja kiiltävät pinnat on hiottava himmeiksi. Poista 
hiontapöly. Erityisen vaativissa kohteissa voidaan pohjamaalina käyttää Eskaro 
Tartuntapohjamaalia. 

 
Maalaus Sekoita maali hyvin ennen käyttöä. Ohenna tarvittaessa vedellä (ei enempää kuin 5 

%). Maalaa Oikea Paneelimaalilla 1-2 kertaan. 
 
Työvälineiden pesu Poista ylimääräinen maali työvälineistä ja pese ne välittömästi vedellä  ja pesuaineella. 
 
Huoltokäsittely Maalatut pinnat voidaan huoltomaalata samantyyppisellä vesiohenteisella maalilla. 
 
Tuoteturvallisuus Ei vaaralliseksi luokiteltu. Käyttöturvallisuustiedote toimitetaan ammattikäyttäjälle 

pyynnöstä. Säilytä lasten ulottumattomissa. Hävitä sisältö/pakkaus paikallisten 
määräysten mukaisesti ongelmajätteiden keräilypisteeseen. 

 
VOC  EU raja-arvo tälle tuotteelle (kat. A/d): 130g/l (2010) 
  Tämä tuote sisältää max 130 g/l VOC   
 
Kuljetus  VAK/ADR - 
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