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PRODUCT DATA SHEET  
02.05.2014  

(Vorige datum 19.07.2013) '

Ultra Matt - Huisverf

BESCHRIJVING Polyacrylaatverf met uitstekende eigenschappen tegen verwering.

PRODUCTEIGENSCHAPPEN Voor het schilderen van onbehandelde, in de fabriek voorbewerkte oppervlakken of oppervlakken die eerder zijn behandeld met
uitwendige houtoppervlakteverf. Ook voor het afwerken van de schilderkunst op de locatie volgens het Tikkurila ProHouse-concept.

AANBEVOLEN
TOEPASSING

Houten buitenmuren, weatherboards, omheiningen enz.

TECHNISCHE DATA

 

Basisverven A en C

Kleurenbereik Tikkurila-kleurenkaart voor houten gevels 

Glansgraad Mat

Coverage Gezaagde houten oppervlakken 4 - 6 m 2 / l. Geschaafde en eerder geverfde oppervlakken 7 - 9 m 2 / l.

 

Kan maten 0,9 l, 2,7 l, 9 l en 18 l

verdunner Water

Toepassingsmethode Spray of borstel.  
Airless-  
spuitnozzle 0.018 "- 0.023" dwz 0.460 - 0.580 mm  
-dunne 0 - 10 vol% 

Droogtijd bij 23 ° C en 50%
relatieve luchtvochtigheid

Touch-droog na een uur. De volgende laag kan onder normale omstandigheden na 2 - 4 uur worden aangebracht. Bij lagere temperaturen en bij vochtig
weer is de droogtijd langer.
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Weersbestendigheid Goed, ook in industriële atmosfeer.

Volume vaste stof Ong. 41%.

Dichtheid Ong. 1,3 kg / l, ISO 2811

opslagruimte Bescherm tegen bevriezing.

Productcode 695_6001 / 3

TOEPASSINGSDETAILS

Applicatie voorwaarden Het te schilderen oppervlak moet droog zijn, de luchttemperatuur ten minste +5 ° C en de relatieve luchtvochtigheid lager dan 80% tijdens het
aanbrengen en drogen.

Voorbereiding Nieuwe ongeverfde oppervlakken: 
verwijder vuil, schimmel en losse deeltjes van het oppervlak. Was vuile en beschimmelde oppervlakken met Tikkurila Mold Removal-oplossing volgens de
instructies. Primer met Valtti Pohjuste of Valtti Akvabase primingolie in een zo vroeg mogelijke bouwfase. Bescherm roestende metalen onderdelen zoals
spijkerkoppen met Rostex Super-corrosiewerende verf. Verwijder losse hars van knopen. Prime-oppervlakken één keer met Ultra Primer of Öljypohja Oil
Primer. Werk 1-2 keer af met Ultra Matt House Paint. Behandel de eindkorrels zorgvuldig.  

Fabrieksmatig voorbehandelde of eerder behandelde oppervlakken:  
Verwijder vuil, schimmel en losse deeltjes van de oppervlakken. Verwijder losse verf met een schraper en borstel het oppervlak schoon met een
staalborstel. Vuile en beschimmelde oppervlakken wassen met Tikkurila Mold Removal volgens de instructies. Behandel kale houten oppervlakken met
Valtti Pohjuste of Valtti Akvabase grondolie en primer ze één keer met Ultra Primer of Öljypohja Oil Primer. 
Behandel oppervlakken die in de fabriek zijn geprepareerd in goede staat met Ultra Primer (in de fabriek geprimede oppervlakken die meer dan 10
maanden zijn blootgesteld aan verwering moeten worden voorzien van Öljypohja Oil Primer), 1-2 keer eindigen met Ultra Matt House Paint.  
Behandel oppervlakken die al eerder zijn geverfd met olieverf of acrylaatverf 1-2 keer met Ultra Matt House Paint. Als het oude oppervlak versleten is,
primer dan het oude olieverfoppervlak met Öljypohja Oil Primer en het oude acrylaatverfoppervlak met Ultra Primer. Werk af met Ultra Matt House Paint. 

Industrieel met Ultra Pro-lakbehandelde oppervlakken: 
maak ongelakte onderdelen zoals eindkorrels af met Ultra Matt House Paint. Alle andere afwerkingslakken zijn niet verplicht op de bouwplaats, als
bekledingspanelen met verborgen spijkers worden bevestigd en het oppervlak van de verf onbeschadigd blijft tijdens transport, opslag of assemblage ter
plaatse.  
Als de patch-up is geschilderd, kan dit verschillen in glansgraden veroorzaken.  
Voor het corrigeren van oppervlaktebeschadiging die optreedt tijdens de bouwtijd en het bedekken van spijkerkoppen, raden we aan om het oppervlak
één keer te overschilderen met Ultra Matt of met een verflaag van Ultra-serie.  

schilderij Roer de verf goed voor gebruik en dun indien nodig met water. Aanbrengen met een kwast of met een airless-spray. Breng voorzichtig aan op de eindnerf.
Zorg ervoor dat je genoeg verf in een blik hebt laten roeren voor één uniform oppervlak om kleurverschillen te voorkomen.  
Er is hars en andere kleurende extractiemiddelen in het hout, in het bijzonder in knopen. Ze kunnen verkleuring of lekkage van hars door het
verfoppervlak veroorzaken als gevolg van temperatuur- en vochtigheidsschommelingen. Gebruik van primer (Öljypohja of Ultra Primer) vermindert de
doorsijpeling door de verflaag.  

Reiniging van
gereedschappen

Gereedschap reinigen met water. Om geharde verf te verwijderen, wordt Tikkurila Pensselipesu (Tikkurila Tool Cleaner) aanbevolen.

Onderhoud instructies Behandel het oppervlak met zorg, ultieme duurzaamheid en hardheid is bereikt in ca. 4 weken onder normale omstandigheden. Na de behandeling kan
het oppervlak worden gereinigd met een zachte borstel, een vochtige reinigingsdoek of een dweil. Na 1 maand na het schilderen kan een vervuild
oppervlak worden gereinigd met Huoltopesu (1 deel Huoltopesu op 10 delen water). Reinig vlekken en zeer vuile oppervlakken met een sterkere
Huoltopesu-oplossing (1: 1). Goed afspoelen en laten drogen. 
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Onderhoudsbehandeling Ultra Matt kan opnieuw worden geverfd met huisverven van Ultra-series of Pika-Teho House Paint.

EU VOC 2004/42 / EC-
grenswaarde

(cat A / d) 130 g / l (2010); Ultra Matt bevat VOC max. 130g / l

GEZONDHEID EN
VEILIGHEID
ETIKETTERING 

 volgens Verordening (EG)
Nr. 1272/2008

Irriterend, Xi Bevat: 2-Octyl-2h-isothiazol-3-on. KAN SENSIBILISERING VEROORZAKEN DOOR CONTACT MET DE HUID. Adem niet in. Gebruik alleen op
goed geventileerde plaatsen. Vermijd contact met de huid. Draag geschikte handschoenen. In geval van inslikken onmiddellijk een arts raadplegen en de
verpakking of het etiket tonen. Afval niet in de gootsteen werpen. Buiten het bereik van kinderen houden. Een veiligheidsinformatieblad is op aanvraag
verkrijgbaar.
Veiligheidsvoorschriften

 prikkelend 

MILIEU- EN
AFVALVERWIJDERING

Vermijd morsen in afvoerkanalen, watersystemen en grond. Leeg lege, droge blikken of gooi ze weg in overeenstemming met de plaatselijke
voorschriften. Vernietig vloeibaar afval volgens de lokale voorschriften voor gevaarlijk afval.

VERVOER ADR: niet geclassificeerd

sre270315 / jha09092010 / kmm160312 / HSA04102010 / 695

The above information is not intended to be exhaustive or complete. The information is based on laboratory tests and practical experience, and it is given to the best of our knowledge. The
quality of the product is ensured by our operational system, based on the requirements of ISO 9001 and ISO 14001. As manufacturer we cannot control the conditions under which the
product is being used or the many factors that have an effect on the use and application of the product. We disclaim liability for any damages caused by using the product against our
instructions or for inappropriate purposes. We reserve the right to change the given information unilaterally without notice.
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