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403/405 Ovika Kalustemaali 

Tuote Liuotinohenteinen tixotrooppinen uretaanialkydimaali, kellastumaton, kova ja kestävä ja hyvin 
tasoittuva puolikiiltävä kalustemaali sisä- ja ulkotiloihin. 403 A-pohja valkoinen maali, 405 C-pohja 
lakkamainen hieman beigeen taittava maalipohja, kuivuttuaan kirkas. 

Soveltuvuus Puu, vaneri, puukuitulevy, lasikuitu ja metallipinnat, ikkunat ja kalusteet. Uudet ja aiemmin maalatut 
puu- ja tasoite-/betonilattiat. Soveltuu myös aiemmin lakatuille tai maalatuille pinnoille. Kestää 
kovaa rasitusta, sekä puhdistamista normaaleilla pesuaineilla. Sopii hyvin entisöitäviin perinne 
kohteisiin.    

 

 Ominaisuudet 403/405 Ovika Kalustemaalin ominaisuudet: 

• Liuotinohenteinen (lakkabensa) 
• 1-komponenttinen uretaanialkydimaali  
• Mieto tuoksuinen 
• Kova ja joustava maalikalvo 
• Kestää kovaa rasitusta 
• Sävytettävä yleisillä värikartoilla 
• A-ja C-pohjat 

 
Tekniset tiedot 
 
Tiheys 1,20 g/ml 

Kuiva-ainepitoisuus n. 48 paino-% 

Maalaustarvikeryhmä 2012, 332. Irtokalusteisiin soveltuvat liuotinohenteiset maalit. 
Kiiltoryhmä Puolikiiltävä (3/RT-luokitus) 

Rasitusluokka  RL 03…05 

Varastointi 36 kk alkuperäispakkauksessa, säilytys kuivassa ja 5-20 Co       

Riittoisuus 8-12 m2/l  

Sävytys A- ja C-pohja. 

Ohentaminen Pintamaalaus max. 5 %. Pohjamaalaus 10-25 %. 

Kuivumisaika Kuivumiseen vaikuttavat maalikalvon paksuus, lämpötila, ilman suhteellinen kosteus ja lämpötila. 

 Lämpötila + 23⁰C, Rh-kosteus 50%. Pölykuiva n. 2 h. Kosketuskuiva 9-11h. Päälle maalauskuiva n. 
16h jälkeen. Lopullinen kovettuminen ja kestävyyden saavuttaminen n. 2 viikkoa. 

Käyttöolosuhteet Lämpötilan on oltava yli + 5⁰C. Voidaan käyttää sisällä tai ulkona.   

Kuljetuslämpötila Kestää jäätymistä.  

Työvälineet Tela, pensseli, ruisku.  

Ohentaminen 5065 Lakkabensiini 

Työvälineiden pesu 5065 Lakkabensiini 

Pakkauskoot 0,9L, 2,7L ja 9L  
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Käyttöohjeet 

Käyttöohje Aiemmin maalatut pinnat hiotaan tai pestään 5059 Fintex Maalarintehopesulla ja puhdistetaan 
liasta ja pölystä. Kolot kitataan tarvittaessa soveltuvalla tasoitteella. Maalattavan pinnan on oltava 
puhdas ja kuiva. Maalin, kalusteen ja ilman lämpötila suositus on yli 5⁰C. Alemmassa lämpötilassa 
kuivuminen hidastuu. 

 Sekoita maali ennen jokaista maalauskertaa huolellisesti. 

 Aiemmin maalaamattomat pinnat voidaan myös maalata 435 Ovika Tartuntapohjamaalilla. 
Pintamaalaus suoritetaan ohentamattomalla maalilla 1-3 kertaa. 

 Lopullisen kovuuden maalattu pinta saavuttaa n. 2 viikon kuluessa. 

 FT-kortin tiedot perustuvat laboratoriotestauksiin ja käytännön tuloksiin. Kaikki testaustulokset ovat 
ohjeellisia. Koska emme voi vaikuttaa käyttöolosuhteisiin, työtapoihin, menetelmiin vastaamme vain 
tuotteidemme laadusta ja takaamme että se on Fintexin korkeiden laatuvaatimusten mukainen. 
Emme vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat tuotteen väärästä käytöstä vastoin käyttöohjeita tai 
tarkoitusta. 

Ympäristönsuojelu Tuotetta ei saa päästää viemäriin, vesistöön eikä maaperään. Käyttämättä jäänyt tuore maali 
toimitetaan ongelmajätepisteeseen hävitettäväksi. Tyhjät, kuivat maaliastiat voidaan toimittaa 
kierrätykseen. Kuivunut maali on kaatopaikkajätettä. 

 

 

Tulenarkuus  Palava 

Kuljetus  VAK 3  

Käyttöturvallisuus  Tuotteesta on saatavana erillinen käyttöturvallisuustiedote. 


