
   

     TUOTESELOSTE 1/3 
     29.4.2019 

   
 

 
COLORIA FORTE SENSITIVE POHJAMAALI 

 
 
Tuote Vesiohenteinen, säilöntäaineeton, hajuton ja VOC-vapaa erikois-

akrylaatti –sideaineinen pohjamaali, joka sulkee alustasta sisäil-
maan haihtuvat epäpuhtaudet ja haitalliset yhdisteet. Voidaan 
käyttää pohjamaalina tapettien alla ja halutessa täyshimmeänä 
pintamaalina seinä- ja kattopinnoissa. Kehitetty yhdessä Loa-
dedPro -sisäilma-asiantuntijoiden ja monikemikaaliyliherkistynei-
den ihmisten kanssa.    

 
Käyttö  Soveltuu uusien ja ennen erilaisilla maaleilla ja pinnoitteilla maa-

lattujen seinä- ja kattopintojen pohjamaaliksi puu, hirsi-, paneeli-
,rakennuslevy-, tasoite- ja kiviainespinnoille sekä tarvittaessa 
täyshimmeänä pintamaalina. 

 
Koodi 430 
 
Sävypohjat A –pohja. Sävytettävissä eri värikarttojen vaaleisiin sävyihin. 
 
MaalausRYL 2012 211, 212, 311, 312 
 
Kiiltoryhmä  6 (RT-luokitus) täyshimmeä 
 
Tiheys  n. 1,40 kg/litra 
 
Riittoisuus  Sileät pinnat n. 6 - 9 m²/litra, karkeat pinnat n. 5 - 8 m²/litra, imevät 

ja huokoiset pinnat n. 4 - 6 m²/litra 
 
Kuiva-ainepitoisuus  n. 45 % 
 
Kuivumisaika Maali kuivuu nopeasti. Pölykuiva n. 20 - 25 minuutissa. Päälle-

maalattavissa muutaman tunnin kuluttua. Huonoissa ja kosteissa 
olosuhteissa suositellaan päällemaalaus tehtäväksi vasta seuraa-
vana päivänä. 

 
Tulenarkuus Ei palava neste 
 
Pesunkestävyys Kestää hyvin puhdistusta 
 
Työvälineiden puhdistus  
 

Poista ylimääräinen maali työvälineistä pyyhkimällä ja pese ne 
heti käytön jälkeen vedellä ja saippualla.  
Koska Forte Sensitive Pohjamaalissa ei ole säilöntäaineita, tulee 
työvälineiden hygieniaan kiinnittää erityistä huomiota. Kansi tulee 
sulkea erittäin hyvin maalaustyön jälkeen ja maalaustöiden aika-
na. 

 
Varastointi ja kuljetus Maali on suojeltava jäätymiseltä. 
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KÄYTTÖOHJEET  
 
Pinnan käsittely Uudet, maalaamattomat pinnat: Poista pöly ja irtoava aines har-

jaamalla. Käytä kohteeseen sopivaa tasoitetta tarvittaessa. Hio 
kuivunut tasoitepinta ja poista hiontapöly huolellisesti.  

 
 Vanhat akrylaatti- ja alkydimaalipinnat: Pese pinnat yleispesuai-

neella. Huuhtele pinta huolellisesti vedellä pesun jälkeen. Hio ko-
vat maalipinnat himmeiksi hiomapaperilla ja poista hiontapöly. 
Poista irtoava maalipinta. Silota kolot kohteeseen sopivalla tasoit-
teella. Hio kuivunut tasoitepinta ja poista hiontapöly huolellisesti. 

  
Maalaus Maali sekoitetaan hyvin ennen käyttöä. Maalaa 1 - 2 kertaa Colo-

ria Forte Sensitive Pohjamaalilla. Pintamaalauksessa maalaa 1 - 
2 kertaa tarpeen mukaan. Varaa yhtenäistä pintaa varten riittävä 
maalierä yhteen astiaan sävyerojen estämiseksi.   

 
Maalausolosuhteet Lämpötila yli +5 C° (maali, pinta ja ilma). Ilman suhteellinen kos-

teus alle 80 %. Maalattavan pinnan on oltava kuiva. 
 
Työvälineet Telaus, sively, korkeapaineruiskutus – ruiskun suutin 0,50 - 0,58 

mm. Ohennetaan tarvittaessa 5 - 10%. 
 
Hoito-ohjeet  Pintakäsittelyn jälkeen pintoja on käsiteltävä varoen muutamien 
  viikkojen ajan, sillä tuote saavuttaa lopullisen tarttuvuutensa,          
  kovuutensa ja kestävyytensä normaaliolosuhteissa noin 1 kk:n 
  kuluttua. Mikäli pintoja joudutaan puhdistamaan pian pintakäsitte-
  lyn jälkeen, puhdista pinta kevyesti kuivalla tai nihkeällä puhdis-
  tusliinalla. Vältä voimakasta kulutusta ja puhdistusta koko kuivu-
  misprosessin ajan. 

 
Puhdistus tarvittaessa aikaisintaan noin 1 kk:n kuluttua pintakäsit-
telystä: Pinnat puhdistetaan kuivalla harjalla tai pölypyyhkeellä. 
Likaiset pinnat puhdistetaan neutraaliin (pH 6 - 8) pesuaineliuok-
seen kostutetulla nihkeällä siivousvälineellä. Pinta ei saa jäädä 
märäksi puhdistuksen jälkeen. Noudata pesuainevalmistajan an-
tamia laimennusohjeita. 

        
Ympäristöhaittojen ehkäisy 
 
 Hyvin tyhjennetyt, kuivat maaliastiat voidaan toimittaa kierrätyk-

seen tai tällaisen mahdollisuuden puuttuessa yleiselle kaatopai-
kalle. Nestemäinen maalijäte on toimitettava ongelmajätteen ke-
räyspisteeseen. Sulje astia huolellisesti myöhempää käyttöä var-
ten. 

 
Huomioitavaa Erilaiset yliherkkyydet ovat aina erittäin yksilöllisiä; siksi kannattaa 

aina oma herkistävyys testata pienellä alueella ennen suurempien 
pintojen käsittelyä. Pitkällisten testausten perusteella Forte Sensi-
tiven ainesosat eivät aiheuta oireita vaikeissakaan monikemikaa-
liyliherkkyyksissä. 
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Koska Forte Sensitive Pohjamaalissa ei ole säilöntäaineita, tulee 
työvälineiden hygieniaan kiinnittää erityistä huomiota. Kansi tulee 
sulkea erittäin hyvin maalaustyön jälkeen ja maalaustöiden aika-
na. Sävyttämätön ja avaamaton maaliastia kestää varastointia 
noin vuoden. 

   
     
Epäselvissä tilanteissa käänny aina valmistajan tai asiantuntevan jälleenmyyjäliikkeen 
puoleen ennen maalaustyöhön ryhtymistä. Käyttöturvallisuustiedote toimitetaan pyydettä-
essä.  


