Väritön 2-komponentti parkettipohjuste

PALL-X 333
Liuotteeton 2K-öljypohjuste puulattioiden pohjustukseen
Käyttöalueet:
Tämä nestemäisten öljyjen yhdistelmä soveltuu tavanomaisten
eurooppalaisten parkettipuulaatujen pohjustukseen ennen
pintalakkausta PALL-X 98 GOLD, PALL-X ZERO, PALL-X PURE
lakoilla tai MAGIC OIL 2K ORIGINAL öljyvahalla.
Soveltuu seuraavien kohteiden värjäykseen:
 puulle hiotut parketti- ja puulattiat

Tuotteen ominaisuudet / edut:
Liuotteeton 2K-öljypohjuste. Perusaine käytettäväksi PALL-X
333 COLOR CONCENTRATE värin kanssa.
 Helppokäyttöinen
 Väripigmentteihin perustuva puun värjäystekniikka
 GISCODE Ö10 (Öljyt/vahat, liuotteeton)

 Soveltuu lattialämmitykselle
Tekniset tiedot:
Tärkeää huomata:
Tuotteen kanssa kosketukseen joutuneet tekstiilimateriaalit
voivat syttyä palamaan. Itsesyttymisvaara! – katso myös kohta
„Työ- ja ympäristönsuojelu“. Tee työ alueittain!!! – ei enempää
kuin 25m² kerrallaan. Värisävy riippuu monista tekijöistä, kuten
esim. hionnasta.
Suosittelemme aina tekemään koevärjäyksen
todellista lattiaa vastaavalle puulle ja hyväksyttämään värisävy
ja ulkonäkö asiakkaalla etukäteen.

Pakkaus:
Pakkauskoko:
Varastointiaika:
Väri:
Menekki per levityskerta (1):
Käyttölämpötila:
Sekoitussuhde:
Sekoitussuhde mit PALL-333
COLOR CONCENTRATE kanssa
Purkkiaika:
Pintakäsiteltävisä:

Metalllipurkki + muovipullo
0,8 + 0,2 litraa
Vähintään 12 kuukautta
Neutral (kirkas)
Noin 25-50 ml/m²
Noin 18 – 25 °C
4:1
4:1:1
Noin 1 tunti*
Pääsääntöisesti 12 tunnin
kuluttua PALL-X 98 GOLD,
PALL-X ZERO, PALL-X
PURE
tai
PALLMANN
MAGIC OIL 2L ORIGINAL.
Poikkeus:
PALL-X
333 CONCENTRATE värin
kanssa 24 tuntia ennen
lakkausta
PALL-X
98
GOLD, PALL-X ZERO,
PALL-X
PURE
tai
öljyvahausta
PALLMANN
MAGIC OIL 2K ORIGINAL.

* Huonelämpötila 20 °C ja ilman suhteellinen kosteus 50%
(1)
Menekki voi vaihdella puun imevyyden, puunpinnan karheuden tai parketti- ja
puulaadun mukaan.

PALL-X 333
Pohjan valmistelut:
Lattian tulee olla puhdas, pölytön ja kuiva ennen öljypohjustuksen
aloittamista.
Lisäksi lattia tulee kostuttaa välittömästi ennen öljypohjustusta puhtaalla
vedellä. Kostutus tulee tehdä tasaisesti kauttaaltaan liikaa veden käyttöä
välttäen.
Kastelun hyödyt:
1. Tuottaa syvemmän sävyn ja väripigmetin kanssa
värjääntyminen on intensiivisempää ja tasaisempaa.
2. Pohjuste imeytyy paremmin puun sisään.
3. Hionnan aiheuttaman kitkan ja pinnan kuumentumisen
johdosta sulkeutuneet puun huokoset „avautuvat“ uudelleen.
4. Hiontajälki näkyy vähemmän.
5. Lattiapinnan yleisilme on tasaisempi.
6. Puun hivenaineet peseytyvät pois.
7. Ns. ylösvuodon riski saumoista vähenee.
Ohjeistus:
1. Kostuta koko parketti kauttaaltaan veteen kostutetulla
puuvillaliinalla tai mopilla. Huomaa: ei-kostuneet kohdat
näkyvät myöhemmin vaaleampina.
1. Käytä vettä enintään 30 g/m2
2. Suositeltava vesimäärä on noin 10 – 20 vettä/m2.
3. Kun lattia on kuivunut täydellisesti - noin 30 – 60 minuutin
kuluttua, voidaan lattia värjätä PALL-X 333 COLOR
pohjusteella.
Työohjeet:
1.

Anna tuotteen lämmetä huoneenlämpöiseksi ja sekoita hyvin
ennen käyttöä.

2.

Sekoita PALL-X 333 purkkiin koveteosa B ja levitä teräslastalla
(esim. PALLMANN teräslasta) ohut kerros kauttaaltaan
lattiaan. Tee värjäys alueittain – enintään 25 m² kerrallaan.
Johtuen puulajien erilaisesta imevyydestä, voidaan käsittely
joutua toistamaan. Käsittely uusitaan, jos värisävy ei ole
tasainen ja sitä vaatii.

3.

Viimeistään 10 minuuttia teräslastalevityksen jälkeen poista
ylimääräinen öljy lattianhoitokoneella punaisella laikalla (tai
esim. Pallmann beige kiillotuslaikalla).

4.

Noin 20 minuutin kuluttua lattia kiillotetaan valkoisella laikalla
(esim. Pallmann valkoinen kiillotuslaikka) tasaisen pinnan
aikaansaamiseksi.

5.

Lopuksi lattia ajetaan yli valkoisella puuvillaliinalla (esim.
Pallmann puuvillaliina).

6.
7.

Puhdista työkalut UZIN CLEAN BOX puhdistusliinalla.
Pintakäsittely*: Pääsääntöisesti 12 tunnin kuluttua PALL-X 98
GOLD, PALL-X ZERO, PALL-X PURE lakoilla tai MAGIC OIL
2K
ORIGINAL
öljyvahalla.
Poikkeus: Käytettäessä pigmenttiä sisältävää PALL-X 333
COLOR CONCENTRATE tiivistettä voidaan lakata 24 tunnin
kuluttua PALL-X 98 GOLD, PALL-X ZERO, PALL-X PURE
parkettilakoilla tai PALLMANN MAGIC OIL 2K ORIGINAL
öljyvahalla.
Käytettäessä öljyvahaa MAGIC OIL 2K ORIGINAL annostele
öljyä ohuelti (noin 15 ml/m²) ja kiillota välittömästi valkoisella
laikalla. Poista kaikki ylimääräinen öljyyaha.
* Huonelämpötila 20 °C ja ilman suhteellinen kosteus 50%

Menekki:
Suosittelemme, että käsittely tehdään yhden kerran. Menekki yhtä
levityskertaa kohti on noin 25 ml/m². Menekki ja kuivumisaika voivat
vaihdella puun imevyyden, puunpinnan karheuden tai parketti- ja
puulaadun mukaan.
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Tärkeitä huomoita:

Kovettajan lisäyksen jälkeen purkin kantta ei saa sulkea enää
tiiviisti – Roiskevaara!

Säilyy vähintään 12 kuukautta alkuperäisessä pakkauksessa,
kun varastointitila on riittävän viileä. Suojattava jäätymiseltä.

Parhaat käyttöolosuhteet ovat 18 – 25 °C, suhteellinen kosteus >
35 % ja < 65 %. Matala lämpötila ja korkea ilmankosteus
pidentävät, ja vastaavasti korkeat lämpötilat ja matala
ilmankosteus lyhentävät kuivumisaikaa.

Ota huomioon kaikkien lattiatyön yhteydessä käytettyjen
tuotteiden käyttöohjeet, tuotekortit ja lattianpäällystevalmistajien
ohjeet sekä kansalliset ohjeet ja normit (DIN 18356 „Parkettityöt” ja
DIN 18367 „Pystypuuparkettityöt ” sekä DIN 18365
Lattianpäällystystyöt”.

Monet eksoottiset puulajit kuten Teak, Ipe Lapacho, savutammi ja
myös Wenge ja sekä havupuut sisältävät aineosia (esim. erilaisia
hartseja ja mineraaleja sekä muita estävästi vaikuttuvia aineosia),
jotka voivat vaikuttaa merkittävästi kuivumisaikaan, lakan
tartuntaan ja aiheuttaa värimuutoksia. Johtuen puulajien ja tuoteerien moninaisuudesta ja täysin toisistaan poikkeavista
ominaisuuksista, tulee pääsääntöisesti selvittää puun soveltuvuus
sekä tehdä koekäsittely kyseessä olevalla puulajille.

Pystypuuparketti voi imeä jopa 140ml/m², siksi pääsääntöisesti
vähintään 72 tunnin kuivumisaika ennen pintakäsittelyä.

Jos lattiassa on avoraot sekä viisteellisten parkettien kohdalla
pyydämme ottamaan yhteyttä tuotetukeen.

Suurilla yhtenäisillä pinta-aloilla suosittelemme sekoittamaan
ensin tarvittava kokonaismäärä isompaan astiaan ja sekoittamaan
siitä osamäärät kovettajan kanssa värivaihteluiden välttämiseksi.

Öljyillä yleisesti on taipumus kellastua peitettynä, esim. maton alla
tai varjossa (pimeäkellastuminen).

Työ- ja ympäristönsuojelu:
GISCODE Ö10 Öljyt/vahat, liuotteeton. Komponentti A: Ei syttyvää, mutta huomoi
itsesyttymisvaara (katso kohta ”TÄRKEÄÄ HUOMATA”). Komponentti B: Ei syttyvää. Sisältää
isosyanaattia. Voi aiheuttaa allergisen reaktion. Terveydelle haitallinen sisäänhengitettäessä.
Voi ärsyttää hengityselimiä. Voi aiheuttaa allerigisia ihoreaktioita. Ei lasten käsiin.Vältettävä
aineen joutumista silmiin tai iholle. Jos ainetta joutuu silmiin, huuhtele silmät välittömästi
runsaalla vedellä ja ota yhteyttä lääkäriin. Jos ainetta joutuu kosketukseen ihon kanssa, pese
välittömästi runsaalla vedellä ja saippualla. Käytä työn aikana soveltuvaa suojavoidetta,
suojakäsineitä/suojalaseja. Jos ainetta joutuu suuhun tai niellään, ota heti yhteyttä lääkäriin ja
näytä tuotepakkaus tai tuotteen etiketti. Huomioi erityisesti: varoitusmerkki/turvallisuusohjeet
pakkauksessa ja käyttöturvatiedotteessa.

Tärkeää huomata:
Hapettuvasti kovettuvien öljyjen ja lakkojen (myös happokovetteisten) lattioiden
hiontapöly voi syttyä. Tulipalovaara! Hionnan jälkeen hiontapöly tulee myös kostuttaa ja
kuljettaa välittömästi hävitettäväksi suljetuissa metalliastioissa!
Tuotteen kanssa kosketuksiin joutuvat laikat ja kangasliinat voivat syttyä palamaan.
Itsesyttymisvaara! Siksi ne kasteltava vedellä ja vietävä hävitettäväksi suljetuissa
metalliastioissa.

Jätehuolto:
Jos mahdollista, kerää tuotejäämät käyttöön. Älä päästä tuotteita viemäriin,
vesistöön tai maaperään. Tyhjät muovi ja metalliastiat ovat kierrätettäviä.
Pakkaukset joissa on nestemäistä tuotejäämää, kuten myös yhteenkerätyt
nestemäiset tuotemäämät, ovat erikoisjätettä. Pakkaukset joissa on kuivunutta
tuotetta ovat rakennusjätettä.
Yllä oleva informaatio perustuu kokemukseemme ja huolelliseen tutkimukseemme.
Eri tuotteiden ominaisuudet, erilaiset rakenteet ja olosuhteet työmaalla ovat
valvontamme ulkopuolella. Työn laatu riippuu työntekijän omasta kokemuksesta ja
tuotteiden oikeasta käytöstä. Jos epäilet käytön onnistumista, tulee tehdä pieni
testialue tai ottaa yhteys edustajaan tai maahantuojaan. Huomioi pinnoitteiden
valmistajan käyttöohjeet.
Tämä tuotekortti korvaa aiemmat versiot. Tarkista uudin versio osoitteesta
www.pallmann.fi
Tekninen Tuki:
Petri Iso-Ilomäki
Puhelin +358 44 3700 186
petri.iso-ilomaki@pallmann.fi
www.pallmann.fi

