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TIKKURILA

PATIO PIHAKALUSTEMAALI
Voor houten en metalen tuinmeubelen / semi-glans

De bovenstaande informatie is niet bedoeld om volledig of allesomvattend te zijn. De informatie is gebaseerd op laboratoriumtests en 
praktijkervaring en wordt naar beste weten verstrekt. De kwaliteit van het product wordt gegarandeerd door ons operationeel systeem, 
gebaseerd op de eisen van ISO 9001 en ISO 14001. Als fabrikant hebben wij geen controle over de omstandigheden waaronder het product 
wordt gebruikt of de vele factoren die het gebruik en de toepassing beïnvloeden. Wij wijzen elke aansprakelijkheid af voor schade veroorzaakt 
door het gebruik van het product in strijd met onze instructies of voor ongeschikte doeleinden. Wij behouden ons het recht voor om de gegeven 
informatie eenzijdig en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.

Acrylaatverf

Voor houten en metalen tuinmeubelen

Geschikt voor onbehandeld, eerder geschilderde of gelakte oppervlakken en 
thermisch gemodificeerd en geimpregneerd hout (onder druk behandeld hout).

Omschrijving 

Aanbevolen gebruik

Product-
eigenschappen



A basis, C basis

Kleurenkaarten:
Wooden facades 2018. Witte A-basis kan als zodanig worden gebruikt of worden 
gekleurd volgens de kleurenkaart. C-basis is kleurloos en moet voor gebruik altijd 
gekleurd worden. Een gekleurd product kan niet worden geruild.

Semi-glans.

7-9 m²/l.

A-Basis: 0,9 l
C-Basis: 0,9 l

Kwast van synthetische vezels of een kortharige roller, gladstrijken met een kwast.
Conventioneel spuiten: nozzle 1.4-1.8 mm, 0-10% verdunnen.
Airless spray: nozzle 0.009"-0.013", 0-5% verdunnen.

Stofdroog in 0,5 uur. Overschilderbaar de volgende dag. gebruiksklaar na 2-3 
dagen. Het oppervlak is volledig uitgehard en heeft zijn weerstandseigenschappen 
bereikt na ca. 2 weken.
Bij lagere temperaturen en bij vochtig weer is de droogtijd langer.

ca. 1,20 kg/l, afhankelijk van de kleur, ISO 2811.

Goed. Ook in een bedrijfsmatige omgeving.

40

Bescherm tegen vorst. Slecht gesloten blikken en restanten niet te lang
bewaren. Bij voorkeur gebruiken binnen een seizoen.

Technische gegevens

Basis

Kleuren

Glansgraad

Dekking

Inhoudsmaten

Toepassing

Droogtijd 

Dichtheid (kg/l)

Weerbestendigheid

Gewicht % vaste stof 

Opslag
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TOEPASSING INSTRUCTIES

Condities
Het te schilderen oppervlak moet droog zijn, de luchttemperatuur moet ten minste +5º C bedragen en de relatieve 
luchtvochtigheid moet tijdens het schilderen en drogen lager zijn dan 80%.

Voorbereiding
Verweerd grijs hout machinaal verwijderen. Als het oppervlak eerder met olie is behandeld, moet de olie met 
schuren worden verwijderd.

Onbehandelde oppervlakken:
Reinig het houtoppervlak en maak dit vrij van vuil, stof en los materiaal. Was oude houten oppervlakken met 
Terassi- ja kalustepesu. Was metalen oppervlakken met Panssaripesu. Verwijder de roest. Verwijder losse hars 
van houten knoesten.  
Kaal hout gronden met Valtti Primer. Versleten houten oppervlakken één keer gronden met Öljypohja. Metalen 
oppervlakken gronden met Rostex Super Akva.

Eerder geschilderde oppervlakken:
Losse oude verf of lak verwijderen. Was houten oppervlakken met Terassi- ja Kalustepesu en metalen 
oppervlakken met Panssaripesu. Schuur glanzende oppervlakken en scherpe randen. Verwijder het schuurstof.
Kaal hout gronden met Valtti Primer. Versleten houten oppervlakken één keer gronden met Öljypohja. Metalen 
oppervlakken gronden met Rostex Super Akva.

Toepassing
Wanneer u met felrood, geel of oranje Patio Pihakalustemaali schildert, moet u het oppervlak eerst gronden met 
een lichte primer of een soortgelijke kleur als de afwerking. Geschikte primers zijn hierboven vermeld. 
Roer Patio Pihakalustemaali goed door voor gebruik. Aanbrengen met kwast of roller of 2 x met spray. Op grote 
oppervlakken kan de verf het beste eerst met een kortharige roller worden aangebracht en daarna gladstrijken met 
een kwast. Laat de randen van de verflaag niet droog worden. Kan voor kwastapplicatie verdund worden met max. 
5 % water. 
De verf droogt snel en het wordt aanbevolen om het werk in stroken uit te voeren. Het beste gereedschap zijn 
synthetische kwasten met meervoudig vertakte borstelharen. Behandel zichtbare houtnerven zorgvuldig. 
Er zitten hars en andere kleurextracten in het hout, vooral in knoesten. Deze kunnen verkleuring of doorsijpeling 
van hars door het verfoppervlak veroorzaken als gevolg van temperatuur- en vochtigheidsschommelingen.

Reiniging van gereedschappen
Reinig het gereedschap met water en zeep. Tikkurila Pensselipesu Tool Cleaner wordt aanbevolen om lichtgeharde
verf te verwijderen.
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Onderhoud instructies
Het product bereikt, onder normale omstandigheden, zijn definitieve hardheid en duurzaamheid na ca. 4 weken, 
daarom moeten de oppervlakken gedurende deze tijd met zorg worden behandeld. Als de oppervlakken kort na 
het afwerken moeten worden gereinigd, reinig ze dan licht met een zachte borstel, een vochtige reinigingsdoek of 
een dweil. 
Op zijn vroegst na ca. 1 maand na afwerking kunnen de oppervlakken worden gereinigd met Finncleaner 
Huoltopesu (1 deel Huoltopesu op 5 delen water). Zeer vuile oppervlakken en vlekken kunnen worden gereinigd 
met een sterkere Finncleaner Huoltopesu oplossing (1:1). Na het wassen afspoelen en laten drogen. 

Onderhoudsbehandeling
Patio Pihakalustemaali kan rechtstreeks met Patio Pihakalustemaali overschilderd worden zonder primer.

Milieu en afvalverwerking
Vermijd morsen in riool, watersystemen en grond. Vernietig vloeibaar afval volgens de lokale voorschriften voor 
gevaarlijk afval. Recycle lege, droge blikken of gooi ze weg in overeenstemming met de plaatselijke voorschriften.

Gezondheid en Veiligheid
Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. Voorkom lozing in het milieu. Draag 
beschermende handschoenen. Bevat 2,4,7,9-Tetramethyldec-5-yne-4,7-diol, reactiemassa van: 5-chloro-2-
methyl-4-isothiazolin-3-one [EC no. 247-500-7] en 2-methyl-2H-isothiazol-3-one [EC no. 220-239-6] (3:1) (C(M)IT/
MIT (3:1)), 2-octyl-2H-isothiazol-3-one (OIT) en 3-iodo-2-propynyl butylcarbamate ( IPBC). Kan een allergische 
reactie veroorzaken.
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