
NOREPOX AQUA DTM
TUOTESELOSTE 11/22

OMINAISUUDET JA KÄYTTÖALUE

Maalityyppi
Nopeasti kuivuva, vesiohenteinen kaksikomponenttinen
epoksipohja-, pinta- ja kertamaali, jonka kovetteena on
polyamiiniaddukti.  Sisältää  aktiivisia  ruosteenestopig-
menttejä.

Käyttökohteet
Suositellaan käytettäväksi pohja-, pinta- tai kertamaali-
na  epoksimaaliyhdistelmissä  rasitusluokissa  C2-C4.
Päällemaalattavissa myös polyuretaanimaaleilla.

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

Värisävy
NCS- ja RAL-sävyt. Lisätietoja Nor-Maali Oy:n myynnis-
tä. Huom! Sävy tummuu kuivuessaan. Tarkasteltaessa
rinnakkain  eri  maalityyppien  pintamaaleja,  sävyissä
saattaa ilmetä eroavuuksia. Tähän vaikuttavat maalien
erilaiset ominaisuudet, kiiltoasteet sekä maalausmene-
telmät.

Kiiltoryhmä
Puolikiiltävä

Ohenne
OH 00

Pesu
Vesi

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.

Hyväksytty rakennusmateriaalien päästöluokkaan
M1

TEKNISET TIEDOT

Kuiva-ainepitoisuus tilavuutena* 50 ± 2 %

Kiintoainepitoisuus* 814 g/l

VOC-arvo* 62 g/l

(*Arvot ovat laskennallisia.)

Sekoitussuhde
Maaliosa 4 tilavuusosaa

Kovete 1 tilavuusosa

Käyttöaika (+23 °C)
n. 1,5 h sekoituksen jälkeen

Pakkauskoko
Määrä (l) Astian koko (l)

Maaliosa 16 20

Kovete 4 5

Kuivumisaika 80 μm
+23 °C
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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.

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

Alumiinipinnat
Puhdistetaan  rasvasta  ym.  epäpuhtauksista.
Karhennusluonnonhiekalla parantaa tarttuvuutta. Ei tar-
tu nk. merialumiiniin ilman pohjamaalausta.

Pohjamaalaus
NOREPOX  AQUA  DTM,  EPOCOAT  21  PRIMER,
NORECOAT FD PRIMER,  NORECOAT HS PRIMER,
NOR E-PRIMER, NORMAZINC SE
Pohjamaalauksen tulee olla  kauttaaltaan ehjä ja  ruos-
teeton ennen pintamaalausta.

Pintamaalaus
NOREPOX  AQUA  DTM,  NORMADUR  AQUA  DTM,
NORMADUR  50  HS,  NORMADUR  65  HS,
NORMAFINE  20,  NORMAFINE  50  TC,  NORMAFINE
80, NORMAFINE HS, EPOTEX HB, NOREPOX HS

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.

Komponenttien sekoitus
Komponentit sekoitetaan suhteessa 4:1 (maaliosa : ko-
vete)  tilavuusosina.  Ohennus  0-5  %  (OH  00).
Komponentit sekoitetaan huolellisesti ensin erikseen ja
sitten  yhteen  koneellisella  sekoituksella  astian  pohjaa
myöten. Huolimaton sekoitus ja/tai väärä seossuhde ai-
heuttaa epätasaisen kovettumisen ja maalipinnan omi-
naisuuksien  heikkenemisen.  Ohenne  lisätään  valmii-
seen maaliseokseen. Maaliseoksen käyttöaika on 1,5 h.
Maalissa ei ole näkyvää käyttöaikaa, joten aika on
huomioitava kellolla. Puolentoista tunnin jälkeen maa-
liseos on käyttökelvotonta.

Maalaustyö
Korkeapaineruiskutus  tai  sively.  Parhaan  mahdollisen
tuloksen takaamiseksi  on  suositeltavaa,  että maali  on
huoneenlämpöistä (> 20 °C) maalaustyötä aloitettaessa.
Korkeapaineruisku:  Pumppusuhde  (minimi):
1-komponenttinen laitteisto: 30 : 1 ja 2-komponenttinen
laitteisto: 60 : 1, 100 Meshin (keltainen) kahvasuodatin
ja  suutinkoko  0,011”  -  0,015”.  Hajotuskulma  valitaan
maalauskohteen mukaan.

Huolehdittava,  ettei  maalauslaitteistossa ole liuotinjää-
miä ennen maalauksen aloittamista. Kaikki laitteet, jotka
saattavat sisältää liuotinta tulee puhdistaa (pumput, let-
kut ja ruisku). Jos maalauslaitteisto on valmistettu ruos-
tumattomasta teräksestä ja se on suunniteltu käytettä-
väksi  vain  vesiohenteisille  maaleille,  liuotinpuhdistusta
ei tarvitse suorittaa.

Jos ruiskua on käytetty liuotinohenteisten maalien
maalaukseen, puhdistus ennen maalausta:
Ensin OH 17-kierrätys ruiskun ja letkujen läpi.  Tämän
jälkeen  ruiskun  huuhtelu  OH  04/OH  13:lla  ja  lopuksi
puhtaalla vedellä.
Maalauksen jälkeen:
Ruiskun  ja  letkujen  puhdistus  vedellä,  sitten  kierrätys
OH 04/OH 13:lla ja lopuksi OH 17:lla.

Ruiskun pesu, kun laitetta käytetään vain vesiohen-
teisten maalien maalaamiseen:
1-komponenttinen ruisku: Ruiskun ja letkujen puhdistus
vedellä,  tarvittaessa  OH  04/OH  13:lla  ja  OH-17:lla.

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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