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TEKNISET TIEDOT

Tuote

PITTURA A CALCE -kalkkimaali

Kuvaus

Pittura a Calce- kalkkimaali on pensselillä asennettava kalkkimaali sisä- ja ulkotiloihin.

Esikäsittely

Puhdista pinta huolellisesti liasta ja pölystä. Tasoita pinta tarvittaessa.
Käytä pohjamaalina Wallbase 025 (ohennettuna vedellä max. 40 %), joka levitetään
kertaalleen. Wallbase 025 asennetaan puhtaalle ja valmiiksi tasoitetulle pinnalle.
Kuivumisen jälkeen (n. 2-6 h) voidaan asentaa Pittura a calce. Tarkoitus on luoda
tartuntapohja, riittää että maalia on joka kohdassa, mutta pinnan ei tarvitse peittää
kokonaan.

Värit

Tuote on sävytettävissä Belle Artin kalkkisävykartan. Valaistus ja tuotteen pintarakenne
saavat aikaan lopullisen värivaikutelman. Pittura a Calce on luonnonmateriaali joten
värivaihtelut valmiissa pinnassa kuuluvat asiaan.

Pintakäsittely

Ensimmäinen ja toinen kerros ohennetaan vedellä 20-40 % (tilavuusprosenttia). Muista
sekoittaa huolella pohjia myöten. Tuotetta kannattaa ohentaa vain sen verran kuin
tarvitsee. Asenna kalkkimaali pensselillä ristiin rastiin. Huomio, että siveltimen koko
vaikuttaa pinnan kuvioon.
Toinen kerros voidaan asentaa kun ensimmäinen kerros on kokonaan kuiva
(kuivumisaika riippuu ilmankosteudesta).
Kolmas kerros asennetaan, mikäli halutaan enemmän värivaihtelua, syvempi väri ja
elävämpi pinta. Kalkkimaali ohennetaan silloin vedellä 50-60 % ja asennettaan, kun
toinen kerros on kuivunut.

Suojaus

Mikäli kalkkimassaa halutaan suojata, pinta voidaan käsitellä SILATOP COAT -suojaaineella, joka on hengittävä suoja-aine kalkkipinnoitteille. Tuote antaa pinnalle
pitkäkestoisen ja vettähylkivän suojan, joka ei muuta pinnan olemusta. Silatop Coat
asennetaan puhtaan ja kuivan kalkkipinnan päälle noin 1-2 vrk kuluttua. Tuote
levitetään siveltimellä alhaalta ylöspäin, märkää märän päälle. Kun tuotetta on sivelty
noin 1 m2, palataan takaisin ja alue käsitellään uudelleen. Jos tuote ei enää imeydy ja
se alkaa valua niin valumajäljet kannattaa kuivata välittömästi puhtaalla liinalla. Pinnan
annetaan kuivua. Tuotteen lopullinen vaikutus nähdään noin 15-20 vrk:n päästä. Katso
myös Silatop Coat:n tekniset tiedot.

Käsittelyolosuhteet

Maalattavan pinnan on oltava kuiva, lämpötilan vähintään +5 °C
ja ilman suhteellisen kosteuden alle 80 %.
Tuote-ja efektikohtaisissa asennusohjeissamme on kerrottu mahdollisimman yksityiskohtaisesti asennusohjeet kullekin tuotteelle. Asennusohjeiden sekä pohjatöiden
noudattaminen on erityisen tärkeää. Asiakas vastaa ohjeen mukaisen asennustavan
noudattamisesta sekä asennuspojien sopivuudesta Belle Artin tuotteille.

Tekniset tiedot

Koostumus: massa
Kuivumisaika: 4-6 h, riippuen työskentelylämpötilasta ja ilman kosteudesta
Teoreettinen riittoisuus: 0,2-0,5 kg/m2/kerros riippuen työtavasta ja pohjan
tasaisuudesta.
Ohenne: vesi
Pakkauskoot: 1 kg, 5 kg ja 20 kg
Työtapa: sivellin

EU VOC -raja-arvo

Tuoteryhmä: Seinä- ja kattomaalit sisällä, kiilto <25 (60°C) (a)
Suurin sallittu VOC päästöarvo (2010) valmiissa tuotteessa: 30 g/l VOC.
Pittura a Calce: max. 30 g/l VOC

Varastointi

Tuote säilyy 12 kk alkuperäispakkauksessaan, tiiviisti suljettuna, kuivassa, viileässä
(+5°C - +35°C) lämpötilassa, hyvin ilmastoidussa paikassa, eristettynä suorasta
auringonvalosta ja lämmönlähteistä.

Turvallisuus

Pittura a Calce ei vaadi erityisiä henkilö- tai ympäristösuojaustoimenpiteitä. Pitkää

Yllämainitut tiedot ovat laadittu yhdessä valmistajan kanssa ja ne perustuvat laboratoriokokeisiin sekä käytännön kokemuksiin ja ne on tarkistettu
tuoteselosteeseen merkittynä päivänä. Koska tuotetta jälleenmmyydään myös kontrollialueen ulkopuolella, käyttäjä on itse vastuussa virheellisestä
käsittelystä ja lopputuloksesta. Tämä tiedote kumoaa ja korvaa aikaisemmat tiedotteet.
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kosketusta iholla on kuitenkin syytä välttää. Jos ainetta menee silmiin, huuhdottava
välittömästi runsaalla vedellä. Jos ärsytystä esiintyy, otettava yhteys lääkäriin. Jos
tuotetta on nielty, hakeuduttava lääkärin hoitoon välittömästi, ja näytettävä pakkaus ja
etiketti.

Ympäristö

Tyhjät ja kuivat pakkaukset voidaan toimittaa kierrätykseen. Nestemäinen jäte on
toimitettava ongelmajätteiden keräilypisteeseen.

Maahantuoja

Belle Arti, Voimakatu 5, 20520 Turku

Valmistaja

Impex Color, Italia
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