
Niet-reflecterende plafondverf.

Voor plafonds in droge binnenruimtes.

Voor het binnenschilderen van oppervlakken van beton, gips, met plamuur 
behandelde oppervlakken, baksteen, karton, spaanplaat, gipsplaat en houtvezelplaat 
volgens de instructies. Ook geschikt voor het opnieuw schilderen van eerder 
geverfde oppervlakken.
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TIKKURILA

SIRO HIMMEÄ
NIET-REFLECTERENDE PLAFONDVERF, VOLLEDIG MAT

Bovenstaande informatie is niet bedoeld om volledig of volledig te zijn. De informatie is gebaseerd op laboratoriumtests en praktijkervaring en wordt naar beste 
weten verstrekt. De kwaliteit van het product wordt gewaarborgd door ons operationele systeem, gebaseerd op de eisen van ISO 9001 en ISO 14001. Als fabrikant 
kunnen we de omstandigheden waaronder het product wordt gebruikt of de vele factoren die een effect hebben op het gebruik en de toepassing niet controleren. van 
het product. Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door het gebruik van het product tegen onze instructies of voor ongepaste 
doeleinden. We behouden ons het recht voor om de gegeven informatie eenzijdig zonder kennisgeving te wijzigen.
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Technische gegevens

Basis

Kleuren

Glans

Dekking

Inhoudsmaten

Toepassing

Droogtijd (23oC en 50% 
relatieve luchtvochtigheid)

Dichtheid (kg/l)

Was weerstand

Natte schrobweerstand 

Hittebestendigheid

Volume vaste stoffen (%)

VOS

Opslag

AP Basis

Lichte tinten kunnen worden gekleurd in Tikkurila-kleuren. De 
kleurnauwkeurigheid kan verschillen van het monster.

Volledig mat.

Absorberende oppervlakken: 5-7 m²/l. 
Niet-absorberende oppervlakken: 9-11 m²/l.

0,9l, 2,7l, 9l

Kwast, roller of spray. Airless spuiten - mondstuk 0.017 "–0.021" - 
verdunning 0-5 vol.%.

Stofdroog na 30 minuten. Overschilderbaar na 2-4 uur.

Ong. 1,3 kg / l, ISO 2811.

Bestand tegen afvegen met een vochtig reinigingsmiddel.

SFS-EN 13300 klasse II, ISO 11998.

+85°C, ISO 4211-3.

35

(cat A/a) 30g/l(2010). Siro Himmeä bevat VOC max. 30 g/l.

Beschermen tegen vorst. Slecht gesloten blikken en restanten zijn niet 
bestand tegen langdurige opslag. Advies om deze producten tijdens 
hetzelfde seizoen te gebruiken.
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TOEPASSING INSTRUCTIES

Condities
Het te schilderen oppervlak moet droog zijn, de omgevingstemperatuur minimaal +10°C en de relatieve 
luchtvochtigheid lager dan 80% .

Voorbereiding
Ongeverfde oppervlakken:
Reinig de nieuwe oppervlakken door vuil en stof te verwijderen. Maak de oppervlakken indien nodig waterpas met 
een geschikte Presto-vulstof en schuur het gedroogde oppervlak.

Eerder geverfde oppervlakken:
Was eerder geverfde oppervlakken indien nodig met verdund Maalipesu-reinigingsmiddel. Schuur de harde, 
glanzend geverfde oppervlakken niet-glanzend. Verwijder het schuurstof. Vul eventuele scheuren en gaten met een 
geschikte Presto-vuller en schuur het gedroogde oppervlak.

Schilderen
Roer Siro Himmeä goed voor gebruik en verdun met water, indien nodig. Breng 1-2 lagen aan met een roller, kwast 
of spray.

Reiniging van gereedschap
Gereedschap reinigen met water. Verwijder overtollige verf / lak van het gereedschap en reinig met water. Tikkurila 
Pensselipesu Tool Cleaner wordt aanbevolen om licht geharde verf te verwijderen.

Onderhoud instructies
Indien nodig, op zijn vroegst na ongeveer 1 maand na de behandeling van het oppervlak.

Reinig de oppervlakken met een goed uitgeknepen, vochtige zachte spons of reinigingsdoek en een neutrale (pH 6-8) 
wasoplossing. Volg de verdunningsinstructies van de wasmiddelfabrikant bij het mengen van de wasoplossing. Het 
oppervlak mag na het reinigen niet nat blijven.

Na de oppervlaktebehandeling moeten de oppervlakken enkele weken voorzichtig worden behandeld, omdat het 
product onder normale omstandigheden na ongeveer een maand zijn uiteindelijke hardheid en duurzaamheid zal 
bereiken. Als de oppervlakken kort na de afwerkinging moeten worden gereinigd, reinig ze dan licht met een 
vochtige doek.

Onderhoud
Oppervlakken geschilderd met Siro Himmeä kunnen worden geschilderd met dezelfde of soortgelijke 
watergedragen verf. Zie Voorbehandeling.

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

GEZONDHEID EN VEILIGHEIDSETIKETTERING volgens Verordening (EG) Nr. 1272/2008
Bevat 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one (BIT) en reactiemassa van: 5-chloor-2-methyl-4-isothiazoline-3-één [EC nr. 
247-500-7] en 2-methyl-2H-isothiazol-3-één [EC nr. 220-239-6] (3:1) (C(M)IT/MIT (3:1)). Kan een allergische reactie 
veroorzaken. Dit product bevat een biocide voor de conservering van het product tijdens de opslag. Bevat C(M)IT/
MIT (3:1). Draag beschermende handschoenen.
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