Punainen Mäntyterva
Klassinen puuterva, himmeän punainen väri
Käyttöohjeet

Yleistä
Punainen Mäntyterva on klassinen, pigmentoitu
terva, mikä pohjautuu aitoon tervaan, pihkatärpättiin
sekä pellavansiemenöljyyn, mikä antaa pinnalle
perinteisen, maamaalin kaltaisen Falunpunaisen
värin. Samankaltainen Falunpunainen väri tulee
näkyviin vähitellen tervan luontaisen, ruskean sävyn
haalentuessa. Sillä on erittäin hyvä läpäisykyky ja se
antaa puun hengittää. Se kyllästää puun hyvin ja
tuottaa tehokkaasti vettä hylkivän pinnan. Pigmentti
suojaa puuta auringon UV-säteilyltä ja sisältää 100%
aktiivisia ainesosia.

Parhaat tulokset saavutetaan, jos maalaaminen
suoritetaan lämpimässä säässä, vähintään 10
Celsiusasteessa. Tuote muuttuu silloin
helppokäyttöisemmäksi ja se tunkeutuu pintaan
paremmin.

Mäntyterva on luonnon oma puunsuoja ja se sisältää
muiden ainesosien lisäksi monenlaisia pihkoja ja
terpeenejä. Pihkat ovat puun luonnollinen tapa
suojata itseään mikro-organismeilta ja parantaa
vaurioita. Terpeenit ovat liuottimia ja ne kiihdyttävät
kuivumisprosessia. Mäntyterva tuotetaan
pihkarikkaista mäntypuista uunissa.

Koska pigmentti asettuu varastoinnin aikana, on
purkin perusteellinen hämmentäminen ennen
maalaamista tärkeää. Hämmennä ajoittain myös
maalaamisen aikana.

Käyttökohteet
Punainen Mäntytervaa voidaan käyttää puuhun,
jota on aiemmin käsitelty maamaalilla (kuten
Falunpunaisella) ja rautasulfaatilla, sekä
käsittelemättömällä tai aiemmin tervatulla
puupaneloinnilla, rakennuspuuhun kuten julkisivuihin,
aitoihin, puukattoihin, lavakauluksiin, jne. Ei saa
levittää puulle, jota on aiemmin käsitelty muilla,
peittävillä värityypeillä.
Pakkaus

Saadaksesi parhaan tuloksen, laimenna
vähintään 20% pihkatärpätillä. Läpäisemisen
helpottamiseksi höylättyyn puuhun kuten
hirsisiin julkisivuihin, sitä pitäisi laimentaa vielä
lisää 10-15% pihkatärpätillä.

Harjaa poistaaksesi pölyn, lian ja irtonaisen
maalin. Pese pois levä- ja homekasvustot.
Pinnan pitää olla kuiva ennen maalaamista.
Maalaa suoraan ilman pohjustusainetta. Käytä
sivellintä tai rullaa. Aine voidaan myös
ruiskuttaa, siinä tapauksessa laimenna 30-40%
pihkatärpätillä, riippuen käytetystä
ruiskutuslaitteistosta. Pinnoitettavissa noin 1-2
päivän jälkeen. Maalaa kahdesti saavuttaaksesi
optimaalisen suojan ja parhaan värin.
Varmistu siitä, että ilmanvaihto on hyvä. Maalaa
ulkotiloissa. Käyttöturvallisuustiedote ja
maalausohjeet osoitteesta www.tjärlek.com.

60510401 / 0,9 litran purkki
60510473 / 2,7 litran purkki
60510556 / 9 litran purkki

Tekniset tiedot
Väri:
Tiheys:
Kiinteäainetilavuus:
Peittävyys:
Kuivumisaika:

Punainen (matta)
1,10 ± 0,03 kg/litra
80%
5-8 m2/litra riippuen pinnasta
Useista päivistä useisiin viikkoihin riippuen säästä sekä siitä, onko puutavara höylättyä
vai höyläämätöntä, puusta, paksuudesta ja kuinka hyvin terva on läpäissyt substraatin.

Laimentaminen:
Puhdistaminen:

Pihkatärpätti. Huom! Ei mineraalitärpättiä
Pihkatärpätti, alkoholi tai saippua/vesi

Saadaksesi lisätietoa suosittelemme käyttöturvallisuustiedotetta tai pakkauksessa
olevia ohjeita.
Painos: 2019-03-12 / AA

Nämä tiedot ovat vain ohjeistavia ja ne annetaan ilman mihinkään sitoutumista. Jos epäselvyyksiä
ilmenee, suosittelemme, että suoritat omat kokeesi ja kysyt meiltä ohjeita kirjallisesti.

