ZINSSER® BIN ADVANCED

Oksa- ja eristyspohjamaali
Erinomainen tahranpeittäjä sisä- ja ulkokäyttöön
Mieto haju; vesiohenteinen valkoinen
Kuivuu päälle maalattavaksi 45 min.
Peittää ja eristää tanniinin, oksankohdat ja
pihkavuodot
Sulkee sikarin, savukkeen & nikotiinin hajut
Peittää vaikeat vesitahrat, tuli & savuvauriot

ZINSSER® BIN ADVANCED
KUVAUS

PINNAN ESIVALMISTELU

”B-I-N® Advanced” Oksa- ja eristyspohjamaali on vesiohenteinen, synteettisestä
sellakasta valmistettu tahranpeittomaali, joka eristää erinomaisesti kaikki tahrat,
oksat ja hajut kaikilla sisäpinnoilla. Ulkokäytössä maalia voidaan käyttää
oksankohtien eristemaalina. Maalissa yhdistyy nopea kuivuminen, mieto haju,
erinomainen peittävyys uusissa rakenteissa, remonteissa ja tuli- sekä vesivaurioiden
entisöinnissä. ”B-I-N Advanced” voidaan käyttää minkä tahansa lateksi- tai
öljypohjaisen rakennusmaalin alla sekä päällä.
Käytä ”B-I-N Advanced” kaiken tyyppisten maalaamattomien tai maalattujen
sisäpintojen pohjustukseen, jotka ovat puuta, kipsiä, kovaa rappausta, laastia,
galvanoitua metallia ja PVC-muovia. ”B-I-N Advanced” kiinnittyy erinomaisesti
kovaan, kiiltävään pintaan kuten emaliin ja lakattuun paneeliin, laminaattiin, lasiin ja
kaakeliin ilman tarvetta pinnan hiomiseen tai kiillon poistamiseen.

KÄYTTÖSUOSITUS
PAIKKAMAALAUS: ”B-I-N Advanced” on erinomainen käytettäväksi ulkopintojen
paikkamaalaukseen ja pohjustukseen. B-I-N Advanced peittää tehokkaasti
oksankohdat ja pihkavuodot. Huom.: Käytä paikkamaalaukseen vain hyvin peittävien
maalien alla tai pohjusta koko pinta. Vaihtoehtoisena ratkaisuna voidaan käyttää
Zinsser® Bulls-Eye 1-2-3 ® maalia pohjusteena B-I-N Advanced paikkamaalauksen
jälkeen.
PEITTOMAALAUS: B-I-N Advanced tunkeutuu ja peittää huokoiset pinnat ja kuivuu
tasaiseksi viimeistelypinnaksi erinomaisella tartunnalla. Maalia voidaan käyttää
tehokkaana pohjusteena pintamaalin peittävyyden parantamiseksi ja kiillon
yhtenäistämiseksi.
TAHROJEN JA HAJUN PEITTÄMINEN: B-I-N Advanced peittää tehokkaasti
veden, nikotiinin, rasvan, öljyn, noen, ruosteen, homeen, pihkan, väriliidun ja
huulipunan aiheuttamat tahrat. Maali tuottaa myös tehokkaan hajuesteen
palovaurioista, savusta, tupakasta, lemmikkien virtsasta ja takoista aiheutuvat
hajuhaitat. Hajujen peittäminen säilyttämällä alkuperäiset seinävärit yms., käytä
väritöntä ”B-I-N Advanced” maalia.
ULKONÄKÖ: B-I-N Advanced on väriltään liidunvalkoinen, matta kiiltoasteella ja sitä
voidaan sävyttää pastellisävyiksi lisäämällä enintään 7 ml yleisväriä / L pintamaalin
peittävyyden tehostamiseksi.
RAJOITUKSET: B-I-N Advanced eristemaalia ei suositella pintamaaliksi
ulkokäyttöön, liian kosteissa sisätiloissa, veteen upotettavissa kohteissa tai jotka
ovat pitkään kosketuksessa veden kanssa. Älä sekoita B-I-N Advanced –tuotetta
muiden öljy- tai vesipohjaisten tuotteiden kanssa.

TEKNISET TIEDOT
Tiheys (g/cm³):
Kiiltotaso:
Kiintoainepitoisuus (paino):
Kiintoainepitoisuus (Vol.):

KÄYTTÖOHJEET
Sekoita hyvin tikulla pohjaan asettuneen pigmentin sekoittumisen varmistamiseksi
ennen käyttöä. Jos tarvitaan ohennusta, lisää enintään 7 % vettä / L. Useimmissa
tapauksissa vain yksi pinnoituskerta on tarpeen. Jos aine imeytyy liikaa huokoisille
pinnoille (ei peitä), voi toinen levityskerta olla tarpeen. Parhaan lopputuloksen
aikaansaamiseksi pinta tulee pohjustaa kauttaaltaan ennen pintamaalin levittämistä.

KÄYTTÖOLOSUHTEET
Käytä vain, kun ilman, materiaalin ja pinnan lämpötila on +10 ja +32 °C välillä, ja
ilman suhteellinen kosteus RH on alle 85 %.

LEVITYS JA OHENNUS: SIVELLIN
Korkealaatuinen sivellin ohennusta ei tarvita, mutta voidaan ohentaa max. 7 %.

LEVITYS & OHENNUS: TELA
Tela, jonka nukkapituus on 9–10 mm.
Ohennusta ei tarvita, mutta voidaan ohentaa max. 7 %.

LEVITYS & OHENNUS: KORKEAPAINERUISKUTUS
Käytä 0.38–0,43 mm (0.015–0.017") suutinta 120–150 bar (1700–2200 psi)
paineella. Noudata laitteen valmistajan ohjeita, kun käytetään ruiskutusta.
Huolehdi ruiskuttaessa jatkuvasti riittävästä ilmanvaihdosta.

VÄLINEIDEN / ROISKEIDEN PUHDISTUS
Puhdista roiskeet ja maalitipat lämpimällä saippuavedellä. Pyyhi roiskeet ennen
niiden kuivumista. Noudata laitteen valmistajan ohjeita ruiskutusvälineiden
puhdistuksessa.

HUOMAUTUKSIA
Oksankohtien ja tahrojen peitossa, anna kuivua 2 vrk. Kun tiivistetään vesitahroja,
hieman tahraa voi ilmestyä pohjusteeseen sen kuivuessa. Tahra on kuitenkin
eristetty, eikä se vuoda pintamaalista läpi.

TURVATIEDOT

1.29
Matta
51,2 %
36,9 %

VOC taso:
VOC valmis sekoitus:
VOC luokka:
VOC raja:
Turvallisuushuomautukset:

KUIVUMISAJAT +20°C: SSA/RV 50 %
Kosketuskuiva:
Uudelleenpinnoitus:
Täysin kuivunut:

Pinnan tulee olla puhdas, kuiva, hyväkuntoinen ja vapaa pölystä, liasta, irtoavasta
kalkkipitoisuudesta, pinttyneestä liasta, öljystä, vahasta, homeesta, tapetista, liimasta
tai mistään epäpuhtaudesta, joka vaikuttaa tarttuvuuteen. Jos olet epävarma, pese
pinta sopivalla puhdistusaineella tai liuottimella ja huuhtele huolellisesti. Poista
kuoritutunut ja/tai irtonainen pinnoite. Hio hiekkapaperilla jäljellä olevan maalin reunat
sileiksi. Kun pohjustetaan likaantuneita kohtia, yritä poistaa likaa mahdollisimman paljon
pesemällä, hiomalla tai kaapimalla jne. Anna pinnan kuivua täysin ennen pohjustusta.

25 min.
45 min.
7 vrk

<100 g/L
30 g/l
A/g
30 g/l (2010)
Tutustu käyttöturvatiedotteeseen ja astiassa
oleviin turvalausekkeisiin.

KÄYTTÖAIKA
2 vuotta valmistuspäiväyksestä avaamattomassa astiassa, jos säilytetään kuivassa,
hyvin ilmastoidussa tilassa, pois suorasta auringonvalosta ja +4– +32 °C
lämpötilassa.

SUOSITELTAVA MÄRÄN KALVON PAKSUUS
100–137 µm

SUOSITELTAVA KUIVAN KALVON PAKSUUS
37,5–50 µm

TEOREETTINEN MENEKKI
7,5–10 m²/L / kerros

KÄYTÄNNÖN MENEKKI
Käytännön menekki riippuu monista tekijöistä kuten pinnan huokoisuudesta, karheudesta
ja työtavasta, työvälineistä sekä materiaalihukasta käytön aikana.
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Saatavissa olevat värit & pakkauskoot: Katso saatavissa olevien värien ja pakkauskokojen yleiskuvaus sivuston www.rust-oleum.eu asianmukaiselta tuotesivulta.
Vastuunvapaus: Tässä annettu informaatio on annettu parhaan saatavissa olevan tietomme mukaisesti ja sillä tarkkuudella, kuin se on mahdollista mutta ilman takuuta. Käyttäjän katsotaan saaneen
tarpeelliset tiedot riippumatta siitä sopivatko tuotteemme hänen erityistarpeisiinsa. Rust-Oleum Europe ei ole missään tapauksessa vastuussa tuotteen käytöstä aiheutuvista seurauksista. Tuotteet on
varastoitava, käsiteltävä ja käytettävä Rust-Oleum Europen suositusten tuoreimman tuoteselostuksen mukaisesti. Käyttäjän vastuulla on varmistaa, että hänellä on oikea tuoteselostus. Viimeisimmät
tuoteselostukset on ladattavissa vapaasti sivustolta www.rust-oleum.eu tai asiakkaan pyytäessä asiakaspalvelustamme. Rust-Oleum Europe varaa oikeuden muuttaa tuotteidensa ominaisuuksia ilman
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