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COLORIA EXO 

 
 
Tuote Vesiohenteinen, himmeä erikoistartuntamaali, jonka sideaineena 

on 100 % akrylaatti. Maali on tarkoitettu pohja- ja pintamaaliksi 
kohteisiin, joissa vaaditaan erikoisen vahvaa tartuntaa 
vaikeisiinkin alustoihin.  

 
Käyttö Exolla on erittäin hyvä tarttuvuus vaikeille alustoille, kuten lasi, 

kaakelit, melamiini, pvc, alumiini, sinkitty pelti (ilmastointiputket), 
muovitettu pelti, lämpöpatterit, takat sekä palomuurit. Exo sopii 
myös rakennuslevy-, betoni- ja puupinnoille. Maalin partikkelikoko 
on hyvin pieni (hieno), joten sillä aikaansaadaan sileitä, tasaisia 
pintoja (mohairtelalla tai ruiskulla). 

 
Koodi  860 (A-pohja)  
 
Sävypohjat A-pohja. Sävytettävissä yleisimpien värikarttojen vaaleisiin 

sävyihin (täysin pastoin). 
 
Maalaustuoteryhmä 215, 216 ja 314 (MaalausRYL 2012) 
 
Kiiltoryhmä  5 (RT-luokitus) himmeä 
 
Tiheys  n. 1,40 kg/litra 
 
Riittoisuus 8 - 10 m²/litra riippuen alustasta, alustan huokoisuudesta, 

kovuudesta, aiemmista käsittelyistä, työvälineistä ja –tavoista. 
 
Kuiva-ainepitoisuus  n. 42 % 
 
Kuivumisaika 
(+23C°, RH 50 %) Pölykuiva n. 20 - 25 min, kosketuskuiva n. 40 min. 

Päällemaalattavissa n. 1 - 3 tunnin kuluttua. Viileissä ja kosteissa 
olosuhteissa kuivuminen hidastuu merkittävästi.  

 
       
Tulenarkuus Ei palava neste 
 
Märkähankauskestävyys SFS-EN 13300 luokka I, ISO 11998. 
 
Valonkestävyys Ei kellastu 
 
Ohenne  Vesi 
 
Lämmönkesto n. 120 C 
 
Varastointi ja kuljetus Ei saa jäätyä. Vaatii lämpimän varastoinnin ja kuljetuksen. 
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KÄYTTÖOHJEET 
 
Pinnan esikäsittely Uudet pinnat: Puhdista pinta liasta, rasvasta ja pölystä. Käytä 

soveltuvaa pesuainetta tarvittaessa. Tasoita pinnat tarpeen 
mukaan kohteeseen soveltuvalla Dalapro -tasoitteella. Hio tasoite 
ja poista hiontapöly huolellisesti.   

  
 Vanhat maalipinnat: Pese pinta soveltuvalla pesuaineella. 

Huuhtele pinta huolellisesti vedellä pesun jälkeen ja anna pinnan 
kuivua. Irtoava maali poistetaan hiomalla tai kaapimalla. Kittaa 
kolot ja halkeamat sekä tasoita pinnat kohteeseen soveltuvalla 
Dalapro -tasoitteella. Hio tasoite ja poista hiontapöly huolellisesti. 

        
Maalaus Maali sekoitetaan hyvin ennen käyttöä. Maalaa Coloria Exolla 1 - 

2 kertaa tarpeen mukaan. Varaa yhtenäistä pintaa varten riittävä 
maalierä yhteen astiaan mahdollisten sävyerojen välttämiseksi. 

 
Maalausolosuhteet Lämpötila yli + 5 C° (maali, pinta ja ilma) ja ilman suhteellinen 

kosteus alle 80 % käsittelyn ja kuivumisen aikana. Maalattavan 
pinnan on oltava puhdas ja kuiva. 

 
Työvälineet Telaus, sively, korkeapaineruiskutus – (suutin 0.020’’ - 0.023’’ tai 

0.50 mm - 0.58 mm) tai edellä mainittujen yhdistelmä. 
Ohennetaan tarvittaessa 5 - 10 % puhtaalla vedellä. 

 
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 
pintakäsittelyn jälkeen, puhdista pinta kevyesti kuivalla tai 
nihkeällä puhdistusliinalla. Vältä voimakasta kulutusta ja 
puhdistusta koko kuivumisprosessin ajan. 
 
Puhdistus tarvittaessa aikaisintaan noin 1 kk:n kuluttua 
pintakäsittelystä: Puhdista pinta neutraalilla (pH 6-8) 
pesuliuoksella ja pehmeällä harjalla, pesusienellä tai 
siivousliinalla. Puhdista erittäin likaiset pinnat heikosti emäksisellä 
(pH 8-10) pesuliuoksella esim. siivousliinalla tai pesusienellä. 
Huuhtele pinta huolellisesti. Noudata pesuainevalmistajan 
antamia laimennusohjeita 

 
Ympäristöhaittojen ehkäisy 
 
 Hyvin tyhjennetyt, kuivat maaliastiat voidaan toimittaa 

kierrätykseen tai tällaisen mahdollisuuden puuttuessa yleiselle 
kaatopaikalle. Nestemäinen maalijäte on toimitettava 
ongelmajätteen keräyspisteeseen. Sulje astia huolellisesti 
myöhempää käyttöä varten. 

 
Turvallisuus Varotoimet, katso käyttöturvallisuustiedote tuotteen verkkosivuilta. 
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EU VOC-raja-arvo/ gränsvärde (cat A/a) 30g/l (2010). 
Coloria Exo sisältää/ innehåller/ VOC max 30g/l. 
 
 
Epäselvissä tilanteissa käänny aina valmistajan tai asiantuntevan jälleenmyyjäliikkeen puoleen 
ennen maalaustyöhön ryhtymistä.  
 
Edellä mainitut tiedot perustuvat laboratoriokokeisiin ja käytännön kokemuksiin ja ovat ohjeellisia. 
Emme voi vastata ja kontrolloida olosuhteita, joissa tuotteita käytetään tai kaikkia tekijöitä, jotka 
vaikuttavat tuotteen käyttöön. Vastaamme vain tuotteen laadusta ja siitä, että se täyttää 
asettamamme tarkat kriteerit. Emme vastaa vahingoista, jotka mahdollisesti aiheutuvat tuotteen 
käytöstä vastoin ohjeita tai käyttötarkoitusta. 
 


