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Päiväys: 29.10.2007 
 
 
KALKKIKASEIINI -SEINÄMAALI 751 
 
Hengittävä, mietohajuinen ja helppokäyttöinen kalkkikaseiinimaali seinäpintojen käsittelyyn 
kuivissa sisätiloissa. 
 
 
Käyttöolosuhteet: 

 Ilman lämpötila vähintään + 8 °C ja korkeintaan + 30 °C 
 Ilman suhteellinen kosteus alle 85 % 

 
 
Sekoitus: 
3 kg jauhetta 2 litraan vettä. Annetaan liueta/turvota noin 30 minuuttia, jonka jälkeen sekoitetaan 
hyvin kunnes kaikki kokkareet ovat liuenneet ja maali on tasalaatuista. Sekoitus toistetaan tarpeen 
mukaan. 
 
 
Työmenetelmät: Siveltävissä ja telattavissa. 
 
Riittoisuus: n. 13 m2 / litra 
 
Kuivumisaika vähintään 6 h normaaliolosuhteissa. 
 
 
Maalausalusta: 
Mineraaliset pinnat (kuten betoni, kalkkikivi ja savi): pintojen tulee olla puhtaita, kuivia, imu- ja 
tartuntakykyisiä, pitäviä sekä ilman läpilyöviä ainesosia, vapaita erkanevista, värjäävistä aineista, 
vanhat käsittelyt tulee poistaa. 
 
  
Sävytettävissä valmiiksi sekoitetulla Kalkkikaseiinimaaliväri 770:llä. 
 
Pohjustus: Tee koemaalaus. Pohjustettaessa ohennetaan max. 30 % vedellä. 
 
Pintamaalaus: 

 2-3 kertaa 
 Tarvittaessa ohennetaan vedellä 
 Sivellään tai levitetään telalla ohut ja tasainen kerros 
 Laseerataan (kuullotetaan) märkänä 
 Maaliroiskeet poistettava ennen kuivumista 
 Vältä ylipaksuja maalikerroksia, jotka voivat halkeilla 

 
Päällemaalattavissa: 
n. 24 h kuluttua normaaliolosuhteissa (+ 23 °C, ilman suhteellinen kosteus 50 %) 
 
 
Työvälineiden puhdistus: Vedellä. 
 
Varastointiaika: 24 kk. 
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Koostumus: 
Valkokalkki, mineraalipigmentit, täyteaineet, maitokaseiini, sooda, selluloosaeetteri. 
 
Huomioitava mahdollinen allergia luonnonraaka-aineille.  
 
 
Käyttöastia suljetaan tiiviisti käytön jälkeen. 
 
Pakkausmateriaali: Natriumvoimapaperi, sisäpuoli polyeteeniä. 
 
Huomioitava:  

 Sisältää kalsiumhydroksidia 
 Alkaalinen 
 Silmät suojattava 
 Ihoa ärsyttävä, vältettävä suoraa ihokosketusta 
 Jos tuotetta joutuu iholle tai silmiin, pestävä välittömästi runsaalla vedellä 
 Jos tuotetta joutuu silmiin, mentävä välittömästi lääkäriin ja näytettävä tuotteen etikettiä 
 Säilytettävä lasten ulottumattomissa 
 Säilytetään viileässä, kuivassa paikassa 

 
Tuotejäämien annetaan kuivua, jonka jälkeen ne voidaan laittaa talousjätteiden joukkoon. 
Biologisesta hajoamisesta huolimatta tuotejäämiä ei pidä laittaa jäteveden sekaan. 
 
Nestemäisten jäämien jätehuolto: EAK-koodi: 080112 tai 200128. EU-VOC-raja-arvot noin 
2004/42/EG II A (aWb) 75 g/l (2007), 30 g/l (2010) Tuote-VOC:=0 g/l. 
  
 
 
Valmistaja: 
AURO Pflanzenchemie AG, Saksa, www.auro.de   


