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Blackboard paint (Iskolatábla festék - Koulutaulumaali)

Típus Vizes hígítású akrilát-latex festék iskolatáblák festésére.

Alkalmazhatóság Iskolatáblák festésére szolgál. Olyan felületet képez, amelyre jól
tapad,
s amelyrõl egyúttal könnyen letörölhetõ a kréta.

Felhasználási
javaslat

Iskolatáblák festésére.

Műszaki adatok

Színskála Tengerzöld (no. 555) és fekete (no. 202)

Fényességi fokozat matt

Fedőképesség Kb. 9-12 m2/l.

Kanna méretek 1 l.

Hígító Víz

Felvitel módja Ecsetelés vagy szórás.

Száradási idő 23°C és
50% relatív
páratartalom esetén

Kb. 24 óra múlva.

vegyi ellenállóság Jó.

Szárazanyag tartalom Kb. 35%

Sűrűség Kb. 1.0 kg/l, ISO 2811

Tárolás Fagytól védve tárolandó.
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FELHASZNÁLÁSI JAVASLAT

Festési körülmények A befestendõ felület legyen száraz, a hõmérséklet ne csökkenjen +5°C alá,
és a levegõ relatív páratartalma ne emelkedjen 80% fölé.

Előkészítés Festetlen felület: a festetlen furnérlemezt tisztítsa meg a szennyezõdéstõl és
a portól, majd alapozza le Otex adhéziós alapozóval.

Korábban festett felület: mossa le a felületet mosószerrel vagy Tikkurila
Maalipesu-val, majd gondosan öblítse le vízzel és hagyja megszáradni. Csiszolja át
a felületet, távolítsa el a csiszoláskor keletkezett port és alapozza le Otex adhéziós
alapozóval.

Festés A felhasználást megelõzõen jól keverje fel a festéket. Szükség esetén hígítsa
max. 10%-ban vízzel. Ecsettel vagy szórással 1-2 rétegben vigye fel a felületre.

Szerszámok tisztítása Vízzel vagy Tikkurila Pensselipesu-val.

Karbantartási útmutató A festés után egy hónapig ne tisztítsa a felületet, majd a következőket tegye:
tisztítsa a felületet pH-semleges (pH 6-8) mosogatószerrel egy puha kefével,
szivaccsal, vagy ruhával. A nagyon szennyezett felületeket tisztítsa enyhén lúgos
(pH 8-10) tisztítófolyadékkal egy rongydarabbal, vagy egy szivaccsal. Óvatosan
öblítse le a felületet.

A festés után egy pár hétig óvatosan bánjon a felülettel, mert a festék teljes
kikeményedése normál körülmények között kb. egy hónapig tart. Ha a felületet
mindenképpen tisztítani kell a festés után, tegye azt egy puha kefével vagy
rongydarabbal.

határérték EU határérték erre a termékre (kategória/alkategória: cat A/d, 130g/l(2010)
Az a termék legfeljebb 30g/l VOC-t tartalmaz.

EGÉSZSÉGÜGYI ÉS
BIZTONSÁGI
BESOROLÁS

A termék összetétele miatt nincs szükség vészjelzésekre. A használat során
kerülni kell a bőrrel és a szemmel való érintkezést. A termékrõl biztonságtechnikai
adatlap kérhetõ.

KÖRNYEZETVÉDELEM
ÉS HULLADÉK
KEZELÉS

A folyékony hulladékot a veszélyes hulladékok lerakóhelyére kell
szállítani. Az üres, száraz dobozok újrafeldolgozhatóak vagy
ennek hiányában hagyományos szemétlerakó helyre szállíthatók.

SZÁLLÍTÁS VAK/ADR -

-

A fent említett információk laboratóriumi vizsgálaton és gyakorlati tapasztalaton alapulnak, amelyeket a
termékismertetőben megadott időpontban ellenőriztek. A termék minőségét gyári rendszerünk garantálja,
amely megfelel az ISO 9001-es minőségbiztosítási rendszernek és az ISO 14001-es környezetvédelmi
követelményeknek. Mint a termék gyártója, a termék javaslatainktól eltérő vagy nem megfelelő módon
történő használatából adódó sérülésekért nem vállalunk felelősséget.
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