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OMINAISUUDET JA KÄYTTÖALUE

Maalityyppi
Nopeasti kuivuva, vesiohenteinen, puolikiiltävä, akryyli-
sideaineeseen perustuva maali,  joka sisältää aktiivisia
ruosteenestopigmenttejä. Soveltuu pohja- ja pintamaa-
liksi sekä ns. kertamaaliksi (DTM). Akvanor 100 SG on
testattu  standardin ACT Volvo  STD 423-0014 (rev.  6)
mukaisesti ja se täyttää asetetut vaatimukset. Testaus
on suoritettu kolmannen osapuolen toimesta (Chemetall
AB, Ruotsi).

Käyttökohteet
Suihkupuhdistettujen teräspintojen maalaus ympäristö-
luokkiin  C1 -  C3 joutuvissa rakenteissa. Soveltuu esi-
merkiksi laivojen sisätilojen, varastojen ja  teollisuusra-
kennusten runkojen, rauta- ja teräsvalujen, sähkömoot-
toreiden, ilmastointilaitteiden ja teräsovien nopearytmi-
seen maalaukseen.

Kemiallinen kestävyys
Kestää  suositeltavissa  maaliyhdistelmissä  ohjeen  mu-
kaan maalattuna vettä,  öljyä ja  laimeita prosessikemi-
kaaleja  tilapäisessä  höyry-  ja  roiskerasituksessa.  Ei
kestä happo- eikä emäsroiskeita.

Varastointi
Tuote  tulee  säilyttää  alkuperäisissä,  tiiviisti  suljetuissa
astioissa. Säilytystilan tulee olla kuiva, tuuletettu ja läm-
pötilaltaan 5 °C - 30 °C. Lisäksi tuote on pidettävä kau-
kana lämpö-  ja  syttymislähteistä.  Kun tuotetta säilyte-
tään  yllä  olevien  ohjeiden  mukaisesti,  avaamattoman
tuotteen varastointiaika on 1 vuosi valmistuspäivämää-
rästä.  Tuotteen etiketistä  löytyvä  valmistuspäivämäärä
on sama, kuin tuotteen eränumero.

Käyttöturvallisuus
Noudata pakkauksessa ja käyttöturvallisuustiedotteessa
olevia  ympäristö-  ja  turvallisuusmääräyksiä.  Suorita
maalaus hyvin tuulettuvassa tilassa. Vältä ruiskutussu-
mun hengittämistä, käytä hengityssuojainta.  Vältä iho-
kosketusta.  Puhdista  iho  heti  tehokkaalla  puhdistusai-
neella, saippualla ja vedellä. Jos maalia menee silmiin,
huuhtele  heti  puhtaalla  vedellä  ja  ota  tarvittaessa yh-
teyttä lääkäriin.

Täyttää Marine Equipment Directive 2014/90/EU laa-
tuvaatimukset

0809

TEKNISET TIEDOT

Kuiva-ainepitoisuus tilavuutena* 49 ± 2 %

Kiintoainepitoisuus* 700 g/l

VOC-arvo* 40 g/l

(*Arvot ovat laskennallisia.)

Pakkauskoko
Määrä (l) Astian koko (l)

Akvanor 100 SG 10/20 10/20

Kuivumisaika 100 μm
+23 °C

Pölykuiva 30 min

Kosketuskuiva 45 min

Päällemaalattavissa
- itsellään
- liuotinohenteisella

3 h
24 h

Kosteuden kestävä 20 h

Kuivumisajat ovat tyypillisiä ko. lämpötiloissa suositelluilla
kalvonpaksuuksilla.
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KÄYTTÖOHJEET

Pinnan esikäsittely
Maalattavilta pinnoilta poistetaan tartuntaa vaikeuttavat
kiinteät epäpuhtaudet. Suola ja muut vesiliukoiset epä-
puhtaudet  poistetaan vesipesulla  harjaten,  suurpaine-,
höyry- tai alkalipesulla. Rasvat ja öljyt poistetaan alkali-,
emulsio- tai liuotepesulla (SFS-EN ISO 8504-3, SFS-EN
ISO 12944-4). Pesuainekäsittelyn jälkeen pinnat huuh-
dellaan  huolellisesti  vedellä.  Vanhat,  maksimipäälle-
maalattavuusajan  ylittäneet  maalipinnat  tulee  lisäksi
karhentaa. Esikäsittelyn paikka ja ajankohta tulee valita
siten, ettei käsitelty pinta likaannu tai kostu ennen jatko-
käsittelyä.

Teräs- ja valurautapinnat
Suihkupuhdistus  asteeseen Sa 2½ (SFS-ISO 8501-1,
SFS-EN ISO 12944-4).

Konepajapohjapinnat
Vaurioituneet  ja  ruostuneet  alueet  suihkupuhdistetaan
asteeseen Sa 2½. Ehjät konepajapohjapinnat pestään
(SFS-ISO 8501-2, SFS-EN ISO 12944-4).

Alumiinipinnat
Pinta  puhdistetaan  rasvasta,  anodisointijäämistä  ym.
epäpuhtauksista.  Puhdas  pinta  karhennetaan  huolelli-
sesti  hiekkapuhaltamalla tai  hiomapaperilla. Valupinnat
hiekkapestään ennen maalausta.

Sinkkipinnat
Galvanoitu pinta puhdistetaan rasvasta, liasta sekä sin-
kin korroosiotuotteista. Pinta karhennetaan huolellisesti
hiekkapuhaltamalla.

Pohjamaalaus
AKVANOR  100  SG,  AKVANOR  81  PRIMER
Pohjamaalauksen tulee olla  kauttaaltaan ehjä ja  ruos-
teeton ennen pintamaalausta.

Pintamaalaus
AKVANOR  100  SG,  AKVANOR  80  TOPCOAT,
EPOCOAT  210,  PILOT  ACR,  PILOT  II,  PIONER
TOPCOAT

Maalausolosuhteet
Maalattavan  pinnan  tulee  olla  puhdas  ja  kuiva.
Maalaustyön ja maalin kuivumisen aikana pitää maalin,
ilman ja pinnan lämpötilan olla yli +10 °C ja ilman suh-
teellisen kosteuden alle 60 %. Paras maalaustulos saa-
vutetaan,  kun ilman suhteellinen kosteus maalaushet-
kellä  on  alle  50  %  ja  pinnan  lämpötila  yli  +15  °C.
Maalausalustan tulee olla vähintään 3 °C ilman kaste-
pistelämpötilan yläpuolella.

Ominaisuudet ja maalin käyttö
Akvanor 100 SG:n optimi maalauslämpötila on 23 °C.
Maalin kuivumista voidaan nopeuttaa uunituksella (uuni-
tus max. 50 °C) (taulukko 2). Maali  on termoplastista,
joten kuivuakseen käsittelykuivaksi tulee maalatun tuot-
teen  olla  huoneenlämmössä  viilentymässä  uunituksen
jälkeen.

Taulukko 1

Lämpötila
Suhteellinen kos-
teus

Ilmanvaihto Kuivumisaika

23 °C 50 % 7 500 m³/h 1 h

23 °C 50 % 4 860 m³/h 3 h

23 °C 50 % 1 116 m³/h 5 h

Taulukko 2
Lämpötila Suhteellinen kosteus Kuivumisaika
23 °C 45 % 4 h

23 °C 60 % 6 h

23 °C 70 % > 24 h

40 °C 45 % 1 h

50 °C 45 % 1 h

50 °C 60 % 1 h

Maalaustyö
Korkeapaineruiskutus, mohairtelaus tai sively. Maali on
sekoitettava  huolellisesti  ennen  käyttöä.  Tarvittaessa
maalia ohennetaan 0 - 5 % (ohenne OH 00). Parhaan
mahdollisen tuloksen takaamiseksi on suositeltavaa, et-
tä maali on huoneenlämpöistä (> 20 °C) maalaustyötä
aloitettaessa. Korkeapaineruiskulla 100 Meshin (keltai

Vastuuvapauslauseke
Tämän tuoteselosteen tiedot perustuvat laboratoriokokeisiin ja käytännön kokemukseen. Koska tuotetta käytetään
useimmiten valvontamme ulkopuolella, voimme vain taata tuotteen laadun. Pidämme itsellämme oikeuden muuttaa
tuotetietoja ilman ennakkoilmoitusta. Tarkempia lisätietoja saa ottamalla yhteyttä maalintoimittajan edustajaan. Tuote
on  tarkoitettu  vain  ammattikäyttöön.  Mikäli  tämän  asiakirjan  eri  kieliversioiden  välillä  on  ristiriitoja,  noudatetaan
englanninkielistä versiota.
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