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610 Ovika LM Akva Lattiamaali 

Tuote Vesiohenteinen, nopeasti kuivuva, kellastumaton ja hyvin tasoittuva puolihimmeä lattiamaali kuiviin 
sisätiloihin. A-pohja valkoinen maali, C-pohja maitomainen vaalea maali, kuivuttuaan kirkas. 

Soveltuvuus Uudet ja aiemmin maalatut puu- ja betonilattiat. Sopii akrylaatti- (vesiohenteinen) ja alkydimaalilla 
(liuotinohenteinen) maalattujen lattioiden huoltomaalaukseen. Myös aiemmin lakatut lattiat 
voidaan maalata 610 Ovika LM Akva lattiamaalilla. 

 

 Ominaisuudet 610 Ovika LM Akva Lattiamaalin ominaisuudet: 

• Vesiohenteinen 

• Nopeasti kuivuva ja mieto tuoksuinen 

• Kellastumaton 

• Kuiviin tiloihin 

• Sävytettävä 

• A-ja C-pohjat 
 
Tekniset tiedot 
 
Tiheys 1,26g/ml 

Kuiva-ainepitoisuus n. 44 paino-% 

Maalaustarvikeryhmä 2012, 651 Lattioiden vesiohenteiset pintamaalit.  

Kiiltoryhmä Puolihimmeä (4/RT-luokitus) 

Varastointi 24 kk alkuperäispakkauksessa, säilytys kuivassa ja 5-25 Co 

Riittoisuus 6-8 m2/l  

Sävytys A- ja C-pohja. 

Ohentaminen Pintamaalaus max. 5 %. Pohjamaalaus 10-15 %. 

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

 Lämpötila + 23⁰C, Rh-kosteus 50%. Pölykuiva n. 15 min. Päälle maalauskuiva n. 1 h. 
Käyttöönottokuiva n. 1-2 vrk, lopullinen kovettuminen ja kestävyyden saavuttaminen n. 2 viikkoa. 

Käyttöolosuhteet Lämpötilan on oltava yli + 10⁰C. Vältä vetoa ja kylmän ilman pääsyä maalipinnalle maalaustyön 
aikana.   

Kuljetuslämpötila Suojeltava jäätymiseltä.  

Työvälineet Tela, pensseli, ruisku.  

Ohentaminen Tarvittaessa maalia voidaan ohentaa vedellä 

Työvälineiden pesu Vesi ja saippua. 

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

Käyttöohje Aiemmin maalatut lattiat hiotaan tai pestään 5059 Fintex Maalarintehopesulla ja puhdistetaan liasta 
ja pölystä. Kolot kitataan tarvittaessa soveltuvalla tasoitteella. Maalattavan pinnan on oltava puhdas 
ja kuiva. Maalin, lattian ja ilman lämpötila suositus on yli 10 ⁰C. Alemmassa lämpötilassa kuivuminen 
hidastuu ja pinta ei saavuta täydellistä kulutuksen kestoa. Vältä kylmän ilman pääsyä maalipinnalle 
maalaustyön aikana. 

 Uusista betonilattioista poistetaan sementtiliimakerros ennen maalausta. Betonin suhteellinen 
kosteus pitää olla alle 95%. 

 Sekoita maali ennen jokaista maalauskertaa huolellisesti. 

 Aiemmin maalaamattomat lattiat pohjamaalataan n. 10-15% ohennetulla 610 Ovika LM Akva 
lattiamaalilla. Silloin maali imeytyy kunnolla alustaan, ja maalin pysyvyys paranee. Pintamaalaus 
suoritetaan ohentamattomalla maalilla 1-3 kertaa. 

 Lopullisen kovuuden maalattu pinta savuttaa 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  Ei palava. 

Kuljetus  Lämminkuljetus.  

Käyttöturvallisuus  Ei varoituksia. Tuotteesta on saatavana erillinen käyttöturvallisuustiedote. 


