TUOTESELOSTE

FT-Kortti

115 VO Color-petsi
Tuote

Vesiohenteinen, ekologinen, sävytettävä neste sisätilojen puupintojen värjäykseen.

Soveltuvuus

Käyttövalmis, sideainetta sisältävä, vesiohenteinen petsiliuos kaikille puulaaduille. Käytetään
ruiskutukseen, kastoon ja pyyhintäpetsaukseen. Sisältää sideainetta, joten värjäytyminen on
tasaisempaa sekä puun kovilla että pehmeillä osilla. Petsi levitetään suoraan puulle puun syykuvion
suuntaisesti. Petsatessa lattialautoja tai paneleita tulee koko lauta petsata katkoitta.
Pintalakkaukseen voidaan käyttää lähes kaikkia puupinnoille tarkoitettuja lakkoja, myös
liuotinohenteisia.

Ominaisuudet

115 VO Color-petsin ominaisuudet:
•
•
•
•
•
•
•

vesiohenteinen
turvallinen käyttää
samettisen luonnollinen pinta
imeytyy hyvin puun pintaan ja ei jätä kalvomaista pintaa
kauniit ja luonnolliset sävyt, laaja sävyvalikoima
pintalakattavissa useimmilla lakoilla
valmistettu Suomessa

Tekniset tiedot
Kuiva-ainepitoisuus

n. 10 % ennen sävytystä

Tiheys

n. 1,00 g/ml

Varastointi

12 kk alkuperäispakkauksessa, säilytys kuivassa ja viileässä, lämpötila +5…+20°C. Tuote ei ole
syttyvää. Avattu tuote ei kestä hyvin tasalaatuisena pitkää varastointia.

Riittoisuus

Käytännön riittoisuus: höylälauta

10-14m2/l.

hirsipinnat

10-14 m2/l.

Lämmönkesto

-20 -- +100°C

Kulutuksenkesto

Värjätty pinta suositellaan käsiteltäväksi tarkoitukseen sopivalla lakalla tai vahalla.

Kuivumisaika

+23⁰C, RH%50. Käsitelty pinta on kosketuskuiva n.30min. kuluttua ja uudelleen värjättävissä tai
pintalakattavissa n. 3 h kuluttua. HUOM! Ilmankosteus ja lämpötila vaikuttavat paljon ohjeellisiin
aikoihin. Korotettu lämpötila nopeuttaa kuivumista huomattavasti.

Levitystavat

Ruiskutus, sively, kasto tai pyyhintä.

Kiiltoryhmä

Himmeä, ei tarkkaan määriteltävissä.

Maalaustuoteryhmä 2012 054 Dispersiopetsit.
Ohenne

Vesi

Työvälineiden pesu

Vesi

Pakkauskoot

1, 5, 9 ja 18 litraa.

Käyttöohjeet
Maalausolosuhteet

Lämpötilan on oltava yli + 10⁰C, ilman kosteus 30-80%.

Käsittelyohje

Käsiteltävien pintojen tulee olla kuivia ja puhtaita liasta ja rasvoista. Poista pinnoilta irtoava
puuaines.
Käsittely suoritetaan tarpeen mukaan 1-2 kertaan VO Color-petsillä. Sekoita petsi huolellisesti
ennen käyttöä sävyn tasalaatuisuuden varmistamiseksi ja sekoita sitä myös tarpeen vaatiessa työn
aikana. Tuote saavuttaa lopullisen värinsä vasta kun kuivunut petsattu pinta on pintakäsitelty.
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TUOTESELOSTE

FT-Kortti
Lopulliseen väriin vaikuttavat puun oma väri, hionta, puun kosteus ja aineen levitysmäärä. Työkalut
pestään vedellä välittömästi käytön jälkeen.
FT-kortin tiedot perustuvat laboratoriotestauksiin ja käytännön tuloksiin. Kaikki testaustulokset ovat
ohjeellisia. Koska emme voi vaikuttaa olosuhteisiin, työtapoihin tai - menetelmiin , vastaamme vain
tuotteen laadusta ja takaamme että se on Fintexin korkeiden laatuvaatimusten mukainen. Emme
vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat tuotteen väärästä käytöstä vastoin käyttöohjeita tai tarkoitusta.
Ympäristönsuojelu

Tuotetta ei saa päästää viemäriin, vesistöön eikä maaperään. Käyttämättä jäänyt nestemäinen
puuöljy toimitetaan ongelmajätepisteeseen hävitettäväksi. Tyhjät, kuivat maaliastiat voidaan
toimittaa kierrätykseen. Kuivunut petsi on kaatopaikkajätettä.

Käyttöturvallisuus

Käytettävä suojakäsineitä, -vaatetusta ja hengityssuojainta. Toistuva altistus voi aiheuttaa ihon
kuivumista tai halkeilua. Tuotteesta on saatavana erillinen käyttöturvallisuustiedote.

Tulenarkuus

Ei ole palava

Kuljetus

Ei VAK luokiteltu.
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