MATT / SATIN / GLOSS
PINTAMAALI
Monikäyttöinen, koristeellinen ja suojaava spraymaali
kaikkiin projekteihin sisä- ja ulkokäyttöön.
•

Valonkestävä ja haalistumaton, ei kellastu

•

Soveltuu useimmille pinnoille, kuten puulle, metallille ja muoville

•

Nopeasti kuivuva - kuiva jo 10-15 minuutissa

•

Sisä- ja ulkokäyttöön

colornova.fi

rustoleum.fi

Riittoisuus:
Noin 1-2 m2 / purkki*

MATT / SATIN / GLOSS
PINTAMAALI

Kuivumisaika:
Uusi kerros: 2-3min jälkeen

Nopeasti kuivuva akryylipohjainen matta, satiini tai
kiiltävä spraymaali. Antaa valonkestävän, haalistumattoman sekä kellastumattoman pinnan. Tuotetta voidaan käyttää useilla eri materiaaleilla, kuten
puulla, metallilla ja muovilla, erittäin koristeellisen
pinnan aikaansaamiseksi. Sisä- ja ulkokäyttöön.

Pakkauskoko: 400ml

Valmistelu

Täysin kuiva: 10-15min

Kiiltoaste: Matta, satiini, kiiltävä
* Riittoisuus voi vaihdella menetelmän ja pinnan
huokoisuuden mukaan.

Värisävyt
White
matt

Black
matt
RAL 9005

White
satin
RAL 9016

Off White
satin
RAL 9010

Light Grey
satin
RAL 7035

Dark Grey
satin
RAL 7016

Käytön jälkeen

Black
satin
RAL 9005

White
gloss
RAL 9016

Rajoituksia

Off White
gloss
RAL 9010

Yellow
gloss
RAL 1021

Red
gloss
RAL 3020

Green
gloss
RAL 6005

Blue
gloss
RAL 5010

Anthracite Grey
gloss
RAL 7016

Poista rasva ja ruoste, hio kevyesti ja poista pöly. Poista irtoava
maalikerros. Suojaa ympäristö maalisumulta.

Käyttö

Ravista purkkia voimakkaasti, kunnes kuulet sekoituskuulan,
jatka sekoitusta vielä 1 minuutin ajan. Ravista ajoittain myös
käytön aikana. Testaa ensin huomaamattomaan kohtaan
halutun lopputuloksen varmistamiseksi.
Pidä purkkia noin 20-30cm päässä maalattavasta pinnasta ja
suihkuta 2 tai 3 ohutta kerrosta. Odota muutama minuutti
kerrosten suihkuttamisen välillä.
Käännä purkki käytön jälkeen ylösalaisin ja suihkuta 2-3 sekunnin ajan saadaksesi suuttimen puhtaaksi maalinjäämistä.
Älä suihkuta alle +15°C: n lämpötilassa, kirkkaassa auringonpaisteessa tai sateen uhatessa. Säilytä viileässä ja kuivassa
tilassa.

Black
gloss
RAL 9005
Tällä liitteellä on tarkoitus antaa informatiivista tietoa. Tiedot perustuvat tämän hetkiseen tietoon ja kokemukseen sekä
käyttökokemuksiin ja sen mukaisiin käyttöolosuhteiden asettamiin vaatimuksiin ja sääntöihin. Useat tekijät, jotka voivat
vaikuttaa tuotteiden käyttöön, kuten käyttäjän omat kokemukset, eivät anna erivapauksia tuotteiden käytön suhteen.
Tämän tiedotteen teknisiä ominaisuuksia ei pidä käsittää takuuksi. Tämä tiedote korvaa kaikki aiemmat versiot 04/2020.

Maahantuoja ja markkinoija Colornova Oy
info@colornova.fi / 010 321 0540
colornova.fi / rustoleum.fi

Värisävyt viitteellisiä - tarkista aina oikea sävy
pakkauksen korkista, joka näyttää värin ja pinnan.

