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Päiväys: 25.7.2007 
 
 
RAIKASTAVA SEINÄMAALI No. 328 
 
Maalilla on huoneilmaa puhdistava vaikutus. 
 
Valokatalyyttisesti vaikuttava valkoinen seinämaali sisätiloihin. 
 

 Testattu valokatalyyttinen vaikutus 
 Kestää pyyhintää, voidaan päällemaalata useampaan kertaan 
 Korkea diffuusiokyky  
 Bakteereja tappava vaikutus 
 Huomattavan hyvä homeenestokyky 
 Mineraalipohjainen 
 Soveltuu betoni-, kalkkihiekkakivi-, tiilipinnoille sekä rapatuille ja karkeille seinäpinnoille, 

kipsilevypinnoille, selluloosa tapetin päälle yms. 
 Riittoisuus (valmistajan ilmoittama): noin 8-10 m2 /l per käsittelykerta  

 
 
Käyttö: 

 Pinnan on oltava kevyesti imukykyinen, kantokykyinen, puhdas, kiinteä, vapaa öljyistä ja 
rasvoista, vapaa läpilyövistä aineista, ei jauhaantuville ja hiekoittuville pinnoille. 

 Voimakkaasti imevät alustat (esim. kalkkihiekkakivi) esikäsitellään enintään 20 % vedellä 
ohennetulla maalilla. 

 Kipsikartonkilevyt sekä AURO seinäsilotteella No. 329 työstetyt alat pohjustetaan AURO 
silikaattisideaineella No. 304 (1 osa No. 304, 2 osaa vettä). 

 Sekoitetaan hyvin ennen käyttöä. 
 Ei saa käyttää alle + 8 °C lämpötilassa. 

 
 
Vinkit: 

 Märkänä kuultava, peittokyky saavutetaan kuivumisen jälkeen. 
 24 tunnin kuluttua päälle maalattavissa, ilman- ja pohjan kosteudesta riippuen. 
 Alhaisen huone- ja seinälämpötilan yhteydessä kuivumisaika viivästyy ja saattaa esiintyä 

täplänmuodostusta. 
 Sävytykseen sopivat ainoastaan mineraalipohjaiset pigmentit, esim. max. 5 % valmiiksi 

sekoitettu AURO kalkkikaseiini-värimaali No. 770. 
 Varastointikestävyys avaamattomassa alkuperäispakkauksessa: 2 vuotta. 

 
 
Koostumus: 
Vesi; valkokalkkihydraatti, mineraalitäyteaineet; katalyyttisesti vaikuttavat pigmentit; kolofoni- 
glyseriiniesteri kalisaippuan muodossa; selluloosaeetteri. 
 

 Luonnonmaalit eivät ole täysin haju- eivätkä päästövapaita. 
 Huomioitava mahdolliset allergiat.  
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Huomioitava: 

 Ei saa joutua lasten käsiin. 
 Aineen joutuessa silmiin huuhdottava perusteellisesti vedellä, käännyttävä lääkärin puoleen 

ja näytettävä hänelle tämä tuotekortti tai tuotteen pakkauksessa oleva etiketti. 
 Ihokosketuksen tapahtuessa pestävä heti pois runsaalla vedellä ja saippualla. 
 Aineella työstettäessä käytettävä sopivia suojakäsineitä ja –laseja. 
 Kuivuneet tuotejäämät voi kompostoida tai laittaa kotitalous-/rakennusjätteiden sekaan.  
 Huolehdittava nestemäisistä jätteistä: EAK 200127, EAK-merkintä: maalit.  
 Pakkausmateriaali: polypropyleeni. Noudatettava teknistä ohjelehteä. 

 
 
 

 Valokatalyyttisesti aktiivinen. 
 Vähentää jatkuvasti huonetilan hajuja. 
 Vähentää vahingollisten aineiden ja bakteerien esiintymistä. 

 
 
Näin se toimii: 
Hajut ja vahingolliset aineet kerääntyvät ilmasta ajanmittaan seinille ja sisäkatoille. 
Auringonvalon toimesta aktivoituneena AURO Raikastava seinämaali hajottaa nämä hiukkaset 
neutraaleiksi aineiksi.  
 
 
 
Valmistaja: 
AURO Pflanzenchemie AG, Saksa, www.auro.de 
 
Maahantuoja: 
Pajutex Oy, tel. +358 9 8512101, www.auro.fi 
 


