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OMINAISUUDET JA KÄYTTÖALUE

Maalityyppi
Puolikiiltävä, modifioitu akryylimaali.

Käyttökohteet
Käytetään  pintamaalina  akryyli-  ja  alkydimaaliyhdistel-
missä ympäristöluokissa C2-C5 suihkupuhdistetuilla te-
räspinnoilla.  Käytetään ilman pohjamaalia  betonipinto-
jen suojamaalina ja  kosteussulkumaalina (yli  200 µm)
sekä  uusiomaalina  plastisolpinnoitetuilla  peltipinnoilla.
Soveltuu myös vaneri- ja lastulevypinnoille.

Kemiallinen kestävyys
Kestää veden jatkuvaa ja laimeiden kemikaalien ajoit-
taista roiskerasitusta. Ei kestä liuottimia, öljyjä, väkeviä
happoja tai emäksiä.

Nor-Maali Oy

Vanhatie 20

15240 Lahti, Finland

17

DoP Nr. NOR4-0114

0416-CPR-7826

EN 1504-2:2004

Surface protection products - Coating

Physical resistance (5.1)

Chemical resistance (6.1)

Abrasion resistance

Weight loss

< 3000 mg

Capillary absorption and permeability

to water
w   <   0.1   kg/m2·h0,5

Resistance to severe chemical attack
See chemical resis-

tance list

Impact resistance
Class II:

≥ 10 Nm

Adhesion strength by pull-off test ≥ 1,0 N/mm2

Dangerous substances See safety data sheet

TEKNISET TIEDOT

Kuiva-ainepitoisuus tilavuutena* 44 %

Kiintoainepitoisuus* 730 g/l

VOC-arvo* 490 g/l

(*Arvot ovat laskennallisia.)

Pakkauskoko
Määrä (l) Astian koko (l)

Normapren 40 10 / 20 10 / 20

Kuivumisaika 70 μm
+23 °C

Pölykuiva 30 min

Kosketuskuiva 2 h

Päällemaalattavissa 5 h

Päällemaalausväliaika lisääntyy kalvonpaksuuden kas-
vaessa

Teoreettinen riittoisuus ja suositeltava kuivakalvon-
paksuus
Kuivakalvo Märkäkalvo Teor. riitt.
50 μm 115 μm 8,8 m²/l

70 μm 160 μm 6,3 m²/l

100 μm (betoni) 225 μm 4,4 m²/l

Käytännön riittoisuus
Riittoisuuteen  vaikuttavat  tuuliolosuhteet,  maalattava  ra-
kenne, pinnan karheus sekä maalausmenetelmä.

Värisävy
RAL-, NCS-, KY-, SSG-sävyt.

Ohenne
OH 07

Pesu
OH 07

Kiiltoryhmä
Puolikiiltävä
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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.

Betonipinnat
Kiinteät  epäpuhtaudet  sekä  vanha  irtonainen  maali
poistetaan suihkupuhdistamalla. Pinnalta poistetaan pö-
ly ym. irtonainen aines harjaamalla.

Muovipinnoitetut peltipinnat
Pinnalta  poistetaan  tartuntaa  haittaavat  epäpuhtaudet
korkeapainepesulaitteella sekä mahdollinen rasva emul-
goivalla pesuaineella.

Pohjamaalaus
NORMASPEED 100 PRIMER, NORMAZINC SE

Pintamaalaus
NORMAPREN 40

Maalausolosuhteet
Maalattavan  pinnan  tulee  olla  kuiva.  Maalaustyön  ja
maalin kuivumisen aikana pitää maalin, ilman ja pinnan
lämpötilan olla yli 0 °C ja ilman suhteellisen kosteuden
alle 85 %. Maalausalustan tulee olla vähintään 3 °C il-
man kastepistelämpötilan yläpuolella.

Maalaustyö
Ruiskutus tai sively. Maali sekoitetaan huolellisesti en-
nen käyttöä ja ohennetaan tarvittaessa 0-10 % (ohenne
OH  07).  Korkeapaineruiskusuutin  0,011”-0,015”.
Hajotuskulma  valitaan  maalauskohteen  mukaan.
Parhaan mahdollisen tuloksen takaamiseksi on suositel-
tavaa,  että  maali  on  huoneenlämpöistä  maalaustyötä
aloitettaessa.

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 2 vuotta 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.

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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