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1. Kuvaus:
SketchPaint Transparent on kahden komponentin vesipohjainen pinnoite sisätiloihin.
SketchPaint Transparent pohjautuu akrylaatti-sideaineeseen sekä isosyanaattikovettimeen,
pigmentteihin ja lisäaineisiin. SketchPaint Transparent on saatavilla kiiltävänä tai
mattaversiona. Sellaiseen seinän osaan, jota on käsitelty SketchPaint Transparentilla, voidaan
kirjoittaa valkotaulukynillä ja se voidaan puhdistaa helposti. Vihje: SketchPaint Gloss on
helpompi puhdistaa kuin Matta. Yksi kerros yleensä riittää hyvän tuloksen aikaansaamiseksi.
Voit käyttää meidän SketchMarker tai SketchCleaner-tuotteitamme tai täydellistä SketchKitpakkaustamme kirjoittaaksesi pinnalle tai puhdistaaksesi sen. Magneettisilla valkotauluilla
voidaan haluttu pinta ensin käsitellä MagnetPaintilla. MagnetPaint voidaan päällystää
välittömästi SketchPaint Transparentilla tai se voidaan ensin muuttaa halutun väriseksi.
Sisältää vähän tai ei lainkaan liuottimia.

2. Levittäminen:
SketchPaint Transparent voidaan levittää mille tahansa vettä hylkivälle pinnalle. Seiniin, oviin,
keittiön kaappeihin, huonekaluihin jne., kunhan alusta on esikäsitelty hyvin. SketchPaint
Transparent luo valkotaulupinnan leikkipaikoille, olohuoneisiin, keittiöihin, makuuhuoneisiin,
toimistotiloihin; käytännössä minne tahansa, jonne haluat kirjoittaa tai piirtää jotakin.
Läpinäkyvällä tuotteella voit luoda valkotaulun minkä tahansa värisenä, millä tahansa efektillä
tai kuviolla. Voit laittaa sisätilaan integroidulle valkotaululle muistilappuja, piirroksia, reseptejä,
ostoslistoja, tehtävälistoja, aikatauluja, kalentereita tai mitä tahansa muuta, jota mieleesi tulee.
Tämän yhdistäminen MagnetPaintiimme luo vieläkin enemmän mahdollisuuksia. Anna
mielikuvituksesi laukata vapaasti tai tehosta tuottavuuttasi.

3. Tarvikkeet:
SketchPaint Transparent voidaan levittää lyhytkarvaisella viimeistelytelalla.
Puhdista käytetyt työkalut vedellä.

4. Teoreettinen kulutus:

8 m2/L yhtä kerrosta kohti, riippuen useista tekijöistä kuten alustan huokoisuudesta ja
karkeudesta sekä materiaalin menetyksestä levittämisen aikana.
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5. Käyttöohjeet – Levittäminen:
Esikäsittely: pinta on parasta puhdistaa ja hioa hyvin. SketchPaint voidaan levittää suoraan
lievästi imukykyisille pinnoille kuten puulle, MDF:lle, kipsilevylle ja MagnetPaintille. Esikäsittele
voimakkaan imukykyiset mineraali- ja puualustat sopivalla pohjustusaineella. Hio olemassa
olevat pinnoitteet tai muovipinnat saadaksesi aikaan hyvän mattaviimeistelyn. Poista kaikki
vahingoittuneet tai kuoriutuvat maalikerrokset. Tumman neutraalit pinnat pitäisi ensin
neutralisoida valkoisella pohjustusaineella. Varmistu siitä, että pinta on niin tasainen kuin
mahdollista. Epäsäännöllisyydet hankaloittavat puhdistamista.

Levittäminen: älä prosessoi alle + 10 ° C lämpötilassa ja/tai yli 80% suhteellisessa
ilmankosteudessa. Käytä suojakäsineitä levittäessäsi SketchPaintia. Poista purkit toisistaan,
aukaise suuri pohjustepurkki (B) ja sekoita hyvin. Sitten avaa pieni kovetinpurkki (A) ja kaavi
koko sisältö pohjalta suureen purkkiin. Sekoita seosta perinpohjaisesti 3 minuutin ajan.
Pohjuste tulee olemaan hieman paksumpaa kovettimen lisäämisen jälkeen. Mikäli tarpeen,
SketchPaint voidaan laimentaa vedellä. Levitä SketchPaint tunnin sisällä sekoittamisesta.
Kaada sekoite maalikaukaloon ja kyllästä tela. Poista ylimääräinen maali telasta ja levitä
SketchPaint pinnalle pitkin, pystysuuntaisin vedoin. Maalaa aina märällä märälle estääksesi
ennenaikaisen kuivumisen. Levitä SketchPaint tasaisesti niin nopeasti, kuin mahdollista ja
lopeta telaaminen. SketchPaint on tahmatonta noin 4 tunnin kuluttua. Poista peiteteippi 1
tunnin sisällä SketchPaintin levittämisestä estääksesi reunoja vahingoittumasta. Toinen kerros
voidaan levittää 4 tunnin sisällä ongelmitta. Jos SketchPaint on kovettunut, se pitää ensin hioa
ultrahienolla hiekkapaperilla ja sitten puhdistaa kauttaaltaan.

Lisäviheitä:
• Tarkista säännöllisesti, että koko pinta on peitetty.
• Suurilla pinnoilla on SketchPaintin laimentaminen viisasta, jotta ennenaikainen
kuivuminen voidaan estää.
• Jos käytät useita purkkeja yhteen pintaan, varmistu siitä, että seuraava purkki on
sekoitettu ja valmiina ennen kuin ensimmäinen purkki on tyhjä.
• Käytä tuoretta telaa ja maalikaukaloa kutakin SketchPaint-purkkia kohti estääksesi
saastumisen vanhalla maalilla.
• Älä sulje sekoitettua materiaalia sisältäviä purkkeja.
• Yritä välttää sitä, että levität enemmän tai vähemmän maalia kuin kulutuksessa on
säädetty. Pinnat, jotka ovat liian paksuja muuttuvat kuhmuraisiksi, siinä missä pinnat,
jotka ovat liian ohuita saattavat aiheuttaa ongelmia pyyhkimisen kanssa.
• Eikö peiteteippiä ole poistettu ajoissa? Leikkaa peiteteippiä sen suunnan mukaisesti
mattoveitsellä ennen sen poistamista.
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6. Käyttöohjeet – Käyttö:
Anna SketchPaintin kuivua 5 päivää ennen kuin kirjoitat sen päälle. SketchPaintin päälle
voidaan kirjoittaa meidän SketchMarkers-tusseillamme, jotka ovat saatavilla 4 kappaleen
pakkauksina Mustana, Sinisenä, Vihreänä, Punaisena tai muina väreinä. Lisäksi meidän
SketchKit-pakkauksemme tarjoaa täydellisen, 4 väritussin aloituspakkauksen, mikrokuituliinan
ja pullon SketchCleaner-puhdistusainetta. Sitkeät tussijäämät voidaan poistaa kostealla
liinalla tai meidän SketchCleaner-puhdistusaineellamme. Käytä SketchCleaneria mieluiten
joka päivä pitääksesi pinnan puhtaana. Oletko käyttänyt vahingossa vedenkestävää kynää?
Poista sitkeä ”haamujälki” varoen asetonilla tai ohentimella. Älä käytä hankaavia
puhdistusaineita. Suosittelemme testattujen SketchMarker-tussiemme käyttöä. Muilla
merkeillä testaa ensin, voidaanko sen jälki poistaa ennen, kuin kirjoitat koko pinnan alalle.

7. Varastointineuvoja:
Avaamattomassa pakkauksessa, kuivassa, hyvin ilmastoidussa huoneessa, poissa suorasta
auringonvalosta 5°C - 35°C lämpötilassa. HUOM: älä sulje sekoittamisen jälkeen!

8. VOC/Sertifiointi:
EU:n raja-arvo tälle tuotteelle (2004/42/EC, Cat. GWB, 2010): 140 g/L. Tämä tuote sisältää 0
g/L
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Tuotetiedot:
Tuotekoodi:

320910.

Väri:

Läpinäkyvä.

Kiilto:

Kiiltävä tai matta.

Tiheys:

1.05 kg/L, sekoitettu tuote.

Kerrospaksuus:

Noin 50 µm, yksi kerros

Teoreettinen
kulutus:

Noin 8-10 m2/L, riippuen alustasta ja levitystavasta.

Viskositeetti:
VOC:

Valmista käytettäväksi, laimenna 10% asti puhtaalla vedellä jos tarpeen.

Prosessointi:

Lämpötila:> +10°C. Ilmankosteus: <80 Suhteellisessa Ilmankosteudessa

Tahmatonta:
Lisäkerrokset:

Noin 4 tuntia 20°C:ssa ja 65%:n Suhteellisessa Ilmankosteudessa

EU:n raja-arvo tälle tuotteelle (2004/42/EC, Cat. GWB, 2010): 140 g/L.
Tämä tuote sisältää 0 g/L

Noin 6 tuntia 20°C:ssa ja 65%:n Suhteellisessa Ilmankosteudessa

Valmista
käytettäväksi:

Noin 5 päivää 20°C:ssa ja 65%:n Suhteellisessa Ilmankosteudessa

Yksiköt:

0.5 litraa - 1 litra.

Säilyvyysaika:

Vähintään 18 kuukautta oikeissa varastointiolosuhteissa.

VÄHÄN TAI EI LAINKAAN LIUOTTIMIA
NOUDATTAA SISÄTILOJEN AMMATTILAISKÄYTÖN TERVEYS- JA TURVALLISUUSVAATIMUKSIA
KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE SAATAVILLA MAGPAINT EUROPESTA TAI LADATTAVISSA OSOITTEESTA WWW.MAGPAINT.COM
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