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Kuullote V -kuultomaali puulle

Tuotteenkuvaus
Hagmansin Kuullote V on puolimatta, läpikuultava ja vesiohenteinen kuultomaali puulle. Se korostaa
käsittelemättömien tai aiemmin öljyttyjen, pystysuuntaisten höylättyjen ja sahattujen puupintojen
kuviointia ulkotiloissa, kuten julkisivuissa, tuuli- ja säleaidoissa, hirsirakennuksissa ym. Tuotteen
pohjamateriaalina käytetään alkydiöljy- ja akrylaattiseosta, joka varmistaa erittäin kestävän
lopputuloksen. Käsittelyn jälkeen muodostuu UV-säteitä ja vettä kestävä pinta, joka suojaa
kuivumiselta ja halkeilulta ja ehkäisee samalla homeen muodostumista. Kuullote V -kuultomaalia
voidaan sävyttää, ja se on valmiiksi laimennettu. HUOM.! Vaakasuuntaisille ja kovalle kulutukselle
altistuville puupinnoille, esim. terasseille, suositellaan terassille tarkoitettua Hagmansin
Terassikuullote V -kuultomaalia. 

TEKNINEN DATA:
Köyttökohde: Out-/Indoors
Sideaine: Alkyd/acrylate
Kiinteäainetilavuus: 20%
Tiheys: 1,02 kg/l
Kiilto: Semi matt
Pesu / Ohenne: Water
Menekki: 5–12 m²/L
Käsittelylämpötila: Minimum +5°C
Maalaustyöväline: Brush
Pölykuiva: 6 h
Päällemaalattavissa: 12 h
Varastointiaika: 2 years if unopened, frost free storage
Sävy: White
Paloluokka: Not flammable
VOC ryhmä: (Cat. A/e): 130 g/l (2010)

Esikäsittely: 
Alustan on oltava puhdas, kuiva ja kiinteä. Harjaa alusta teräsharjalla tai hankaa tai hio se, ja poista
irtonainen, huokoinen ja hajonnut puuaines Pese Hagmansin Terassipesulla ja jos pinnassa on
hometta tai sienikasvustoa niin viimeistele levittämällä Hagmansin Levä-/Homevapaata pinnalle.
Huuhtele huolellisesti vedellä. Käsittele puun päätypinnat ja liitoskohdat perusöljyllä. 
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Levitys: 
Sekoita kuultomaalia kunnolla pohjaa myöten ennen levitystä. Käytä tiheää sivellintä. Käsittele koko
lauta alhaalta ylöspäin ja vältä levittämistä jo kuivuneen maalikerroksen päälle. Mitä useampi kerros
kuultomaalia levitetään, sitä tummempi väristä tulee. Jos sävystä halutaan vaaleampi, pohjusta
ensin värittömällä Kuullote V -kuultomaalilla. Vältä lämpimien tai auringonvalolle altistuvien
pintojen maalaamista. Kuultomaalilla käsitelty alusta voidaan tarvittaessa puhdistaa pehmeällä
pesuharjalla ja mahdollisesti pienellä määrällä mietoa puhdistusainetta.  

Maalauksen jälkeen: 
Kuivaa työkalut huolellisesti ja pese ne sitten vedellä, johon on lisätty pieni määrä tiskiainetta. Sulje
purkki huolellisesti käytön jälkeen ja säilytä sitä lasten ulottumattomissa.  
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