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Tuote

WALL BASE 025

Kuvaus

WALLBASE 025 on pohjamaali kalkkipohjaisille tuotteille. Tämä tuote luo hyvän
tartuntapohjan erilaisille kalkkipinnoitteille. Tuote voidaan myös asentaa aikaisemmin
maalatuille pinnoille.
WALLBASE 025 -tuotteen teoreettinen riittävyys on 10 m2 / litra.
WALLBASE 025 on saatavilla pakkauskokoossa 1 l, 5 l ja 15 l.

Soveltuvuus

Tuote soveltuu seinäpinnoille sisä- ja ulkotiloissa. Tuote sopii käytettäväksi puulle,
MDF-levylle, laastipinnoille, kipsi-, kalkki- ja betonipohjaisiin seiniin.

Pinnan käsittely

Puhdista pinta huolellisesti liasta ja pölystä. Tasoita pintaa tarvittaessa.

Tuotteen valmistus

WALLBASE 025 ohennetaan puhtaalla vedellä enintään 40 % (massa%). Sekoita
huolellisesti.

Asennus

Asennuslämpötila tulisi olla +8C ja +35C välillä. Pohjamaali asennetaan telalla tai
pensselillä, yksi kerros riittää. Tuote sisältää tartuntaa lisäävää hiekkaa, joka painuu
helposti astian pohjaan, joten tuotetta tulee sekoittaa myös asennuksen aikana.
Tarkoitus on luoda tartuntapohja, riittää että maalia on joka kohdassa mutta sen ei
tarvitse peittää alla olevan pohjan väriä.
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.
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Koostumus: akryylipohjaine kvartsihiekkaa sisältävä maali
Teoreettinen riittoisuus: 10 l /m2, vaihtelee kuitenkin alustan mukaan
Työväline: tela tai sivellin
Pakkauskoot: 1 l / 5 l / 15 l
Paino: 1,450 kg/l (20°C)
pH: 8,5
Kuivumisaika: 1 h kosketukselle kuiva. 6 h kauttaaltaan
Ohenne: vesi

EU VOC -raja-arvo

Tuoteryhmä: Kiviainespintojen ulkomaalit (c)
Suurin sallittu VOC päästöarvo (2010) valmiissa tuotteessa: 40 g/l VOC.
Wallbase 025: max. 40 g/l VOC

Varastointi

Wallbase 025- tuote säilyy 12 kk alkuperäispakkauksessaan, tiiviisti suljettuna, viileässä
(+5°C - +35°C) lämpötilassa, hyvin ilmastoidussa paikassa, eristettynä pakkasesta,
suorasta auringonvalosta ja lämmönlähteistä.

Turvallisuus

Wallbase 025 ei vaadi erityisiä henkilö- tai ympäristösuojaustoimenpiteitä. Pitkää
kosketusta iholla on kuitenkin syytä välttää. Jos ainetta menee silmiin, on huuhdottava
välittömästi runsaalla vedellä. Jos ärsytystä esiintyy, on otettava yhteys lääkäriin. Jos
tuotetta on nielty, on hakeuduttava lääkärin hoitoon välittömästi ja näytettävä pakkaus ja
etiketti.

Ympäristö

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

Maahantuoja

Belle Arti, Voimakatu 5 20520 Turku

Valmistaja

Impex Color s.r.l. , Italia

Yllämainitut tiedot ovat laadittu yhdessä valmistajan kanssa ja ne perustuvat laboratoriokokeisiin sekä käytännön kokemuksiin ja ne on tarkistettu
tuoteselosteeseen merkittynä päivänä.

