
   
 

 TUOTESELOSTE 
 

Tuoteseloste on laadittu Teidän avuksenne. Seloste perustuu teoreettisiin arvoihin sekä käytännön kokemuksiin. 

Emme vastaa tämän selosteen tiedon tai yksittäisten ohjeiden väärinymmärryksestä. Koska emme voi vaikuttaa 

maalin käyttö- tai työolosuhteisiin, voimme ainoastaan taata laadun olevan laadunvarmistuksemme mukaista. 

Tarkemmat ohjeet saatavilla valmistajalta. Suosittelemme pitämään maalauspöytäkirjaa 

GVK ANTIBAKTEERILAKKA   29.12.2022 

MAALITYYPPI 
Vesiohenteinen antibakteerilakka teolliseen levitykseen. 

 
KÄYTTÖKOHTEET 
Käytetään sisätiloihin tuleviin puu- ja levytuotteisiin. 

 
TEKNISET TIEDOT 
Viskositeetti   n. 40 sek DIN 4, 20°C  

Tiheys   1,02 – 1,04 kg/dm3 

Kuiva-ainepitoisuus  n. 35 paino-% 

VOC    alle 100 g/l 
(haihtuvat orgaaniset yhdisteet)  EU VOC raja-arvo (Kat. A/e) 130 g/l 

Riittoisuus  8 -12m2 / L per maalauskerta 

Kiiltoaste  Puolihimmeä 

Antibakteerinen teho  MRSA (>99,46%) 
(MOD ISO 22196:2011)  E. coli (>99,31%) 

 
KÄYTTÖTIEDOT 
Suositeltava kerrospaksuus 90 - 120 g/m2 pinnasta riippuen. 

Suositeltava kerrosmäärä 2 kerrosta, vähäinen hionta ensimmäisen jälkeen  

Levitystapa Ruisku (matala- tai korkeapaine, Airmix), valukone, 

telavalukone. 

Kuivumisaika, + 20°C Pölykuiva n. 30 min. 
(120 g/m2, RH 50 %) käsittelykuiva n. 2h. 

Uunikuivatuksessa kappale jäähdytettävä alle 
28oC:een. 

Ohenne Vesi. 

 
VARASTOINTI, TURVALLISUUS JA KULJETUS 
Varastointiaika yli 6 kk 

Varastointilämpötila yli +5oC, EI SAA JÄÄTYÄ ! 

UN-nro: - 

ADR/RID: - 

IMCO: - 

 

VALMISTAJA: GVK Coating Technology Oy, 21600 PARAINEN, 020-749 8770 
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Pinnan esikäsittely Puhdista pinta liasta, pölystä ja irtoavasta aineksesta.   

 

Suositeltavat pohjamaalit 

  Gevestain 3000 

 

Suositeltavat pintamaalit  
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Käsittely olosuhteet Käsiteltävän pinnan on oltava puhdas ja kuiva. Puun suhteellisen 
kosteuden pitää olla alle 20%. Käsittelyn ja tuotteen kuivumisen 
aikana pitää ilman, käsiteltävän pinnan ja tuotteen lämpötilan olla 
yli +18ºC ja ilman suhteellisen kosteuden alle 80%. Optimaalisen 
tuloksen saavuttamiseksi vaaditaan hyvä ilmanvaihto.  

Tuote voidaan kuivata sekä huoneenlämmössä (yli + 20°C), että 

uunissa.  

Sekoita tuote huolellisesti ennen käyttöä. Vältä vaahtoamista. 

Pitkäaikaiskestävyyden saavuttamiseksi kokonaismaalikerroksen 
paksuuden tulee olla yli 80 µm kuivaa maalikalvoa.  

Puu sisältää pihkaa ja muita uuteaineita erityisesti oksakohdissa. 
Lämpötila ja kosteusvaihtelut voivat aiheuttaa näiden alueiden 
värjääntymistä.  

 

Työvälineiden pesu Vesi tai GVK Clean W 100. 

 

Käyttöturvallisuus Tuotteen käyttöturvallisuustiedotteessa on selostettu tarkemmin 
käyttöön liittyvät vaarat ja tarpeelliset suojaustoimenpiteet.  
Käyttöturvallisuustiedote on saatavilla GVK Coating Techology 
Oy:ltä (www. gvk.fi tai puh 0207498770). 

 
 Tuote on tarkoitettu ainoastaan teolliseen käyttöön. 
 
 

  


