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• Ekologisen vesiohenteisen koostumuksensa ansiosta lähes hajuton

• Sisä- ja ulkokäyttöön lähes kaikille pinnoille

• Runsaspigmenttinen ja peittävä, valumaton koostumus

• Poikkeuksellisen riittoisa perinteisiin liuotinpohjaisiin aerosolimaaleihin 
verrattuna

* Tämä väite liittyy tämän aerosolipinnoitteen suhteellisen matalaan VOC-arvoon
verrattuna muihin markkinoilla oleviin tuotteisiin syyskuussa 2018.

colornova.fi

Ympäristöä kunnioittava*, korkealuokkainen, vesiohenteinen 
spraymaali lähes kaikille pinnoille.

rustoleum.fi

SPRAYMAALI



Valmistelu
Varmista maalin soveltuvuus ensin pienellä huomaamattomalla 
koealueella. Varmista, että maalattava pinta on puhdas ja ruos-
teeton. Hio aiemmin maalatut pinnat. Pohjamaalaa maalaamaton 
puu-, metalli- ja muovipinta. Suojaa ympäröivät alueet spraysu-
multa.

Käyttö
Ravista purkkia voimakkaasti, kunnes kuulet sekoituskuulan, 
jatka sekoitusta vielä 3 minuutin ajan. Ravista useasti käytön 
aikana. Pidä purkkia enintään 25cm päässä maalattavasta 
pinnasta ja suihkuta tasaisella edestakaisella liikkeellä niin, 
että jokainen veto menee hieman edellisen päälle. Saadak-
sesi parhaan lopputuloksen, pidä purkki koko ajan samalla 
etäisyydellä ja liikkeessä jatkuvasti suihkuttaen. ÄLÄ ruiskuta 
lyhyillä nopeilla vedoilla kuten tavanomaisella liuotinpohjai-
sella aerosolimaalilla. Maalipinta voi vaikuttaa epätasaiselta 
heti suihkutuksen jälkeen, mutta tasoittuu 10 minuutin jälkeen 
tasaiseksi.

Käytön jälkeen
Käännä purkki käytön jälkeen ylösalaisin ja suihkuta 2-3 sekun-
nin ajan saadaksesi suutin puhtaaksi.

Rajoituksia
Älä käytä galvanoidulle teräkselle ja pinnoille, jotka lämpene-
vät. Levitä ainoastaan, kun lämpötila on välillä +10°C (nouseva) 
ja +32°C ja ilman suhteellisen kosteuden ollessa 20-70% välillä.

VOC
Tämän tuotteen VOC-arvo on 216 g/l, mikä tulee yksinomaan 
ponneaineesta. Useilla perinteisillä liuotinpohjaisilla aerosoli-
maaleilla on tyypillisesti VOC-arvo 500-700 g/l välillä.

Riittoisuus:
Jopa 3m2 / purkki* 

Kuivumisaika**: 
Uusi kerros 5min jälkeen
Kosketuskuiva 90min
Kestää käsittelyä 48h jälkeen 
Lopullinen kovuus 8vrk kuluttua

Pakkauskoot: 400ml

Kiiltoasteet: Matta ja satiini

* Riittoisuus voi vaihdella menetelmän ja pinnan 
huokoisuuden mukaan.
** Kuivumisajat perustuvat +20°C:een ja hyvään 
ilmanvaihtoon.

Ympäristöä kunnioittava, korkealuokkainen, vesio-
henteinen spraymaali lähes kaikille pinnoille. Sisä- ja 
ulkokäyttöön, lähes hajuton. Ohiruiskutukset on 
helppo puhdistaa vedellä. Tämä ainutlaatuinen maali 
peittää 3m2/purkki, jopa 50% enemmän kuin jotkut 
perinteiset liuotinpohjaiset aerosolimaalit!

Maahantuoja ja markkinoija Colornova Oy

info@colornova.fi / 010 321 0540

colornova.fi / rustoleum.fi

Värisävyt

Värisävyt viitteellisiä - tarkista aina oikea sävy 
jälleenmyyjän aidosta värikartasta.

Tällä liitteellä on tarkoitus antaa informatiivista tietoa. Tiedot perustuvat tämän hetkiseen tietoon ja kokemukseen sekä 
käyttökokemuksiin ja sen mukaisiin käyttöolosuhteiden asettamiin vaatimuksiin ja sääntöihin. Useat tekijät, jotka voivat 
vaikuttaa tuotteiden käyttöön, kuten käyttäjän omat kokemukset, eivät anna erivapauksia tuotteiden käytön suhteen. 
Tämän tiedotteen teknisiä ominaisuuksia ei pidä käsittää takuuksi. Tämä tiedote korvaa kaikki aiemmat versiot 03/2019.
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