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SE Ronseal kakelfärgen förnyar
utseende på väggkaklarna i köket, Wc:n och badrummet. Med
färgen får du mycket slät, hållbar
yta utan bottenfärg som skyddar
av mögel.
FÖRBEREDELSE: Ytorna bör vara rena,
torra, damm- och fettfria. Tvätta med
målartvätt. Låt ytan torka minst 24h.
Skydda med maskeringstejp områden
var du inte vill ha målfärg.
ANVÄNDNING:
1. Sörj för god ventilation.
2. Blanda färgen väl. Pröva färgen alltid
vid ett osynligt ställe för att försäkra färgens funktion.
3. Sprid en omgång av färgen med en
pensel av hög kvalitet.
4. Kraftiga färger eller mönster kan kräva
två omgångar att täckas. Den andra omgången kan spridas tidigast 24h efter
den första beläggningen. Hög luftfuktighet (speciellt i badrum), låg temperatur
och dålig luftkonditionering förlänger
färgens torktid.
5. Använd RONSEAL fogpennan för avslutning tidigast 24h efter målandet.
6. Utsätt inte den målade ytan till fukt eller mekanisk belastning inom tre dygn.
TIPS: För att undvika avrinningar bör

man alltid dra penseln uppifrån neråt.
RENGÖRING: Tvätta med penseltvätt eller lacknafta. Häll inte till avlopp, vattendrag eller marken.
SERVICE: Den målade ytan kan rengöras normalt, undvik skurande rengöringsmedel.
TÄCKING: n.8m2 / 1L
TORKTIDER: Beröringstorr 1-2h och
påmålning tidigast efter 24h.
FI Syttyvää S2 Säilytettävä lasten ulottumattomissa. 51Huolehdittava hyvästä ilmanvaihdosta.
24/25Varottava kemikaalin joutumista iholle ja silmiin. S26 Roiskeet silmistä huuhdeltava välittömästi runsaalla vedellä ja mentävä lääkäriin. S28
Roiskeet iholta huuhdeltava välittömästi runsaalla
määrällä vettä. S36/37 Käytettävä sopivaa suojavaatetusta ja suojakäsineitä. S46 Jos ainetta on
nielty, hakeuduttava heti lääkärin hoitoon ja näytettävä tämä pakkaus tai etiketti. S29/56 Ei saa
tyhjentää viemäriin, tämä aine ja sen pakkaus on
toimitettava ongelmajätteen vastaanottopaikkaan. P14 Sisältää etyylimetyliketoksiimi. Voi aiheuttaa allergisen reaktion. R66 Toistuva altistus voi
aiheuttaa ihon kuivumista tai halkeilua.
SE Brandfarlig S2 Förvaras oåtkomligt för barn.
S51 Sörj för god ventilation. S24/25 Undvik kontakt med huden och ögonen. S26 Vid kontakt med
ögonen, spola genast med mycket vatten och
kontakta läkare. S28 Vid kontakt med huden tvätta genast med mycket vatten. S36/37 Använd
lämpliga skyddskläder och skyddshandskar. S46
Vid förtäring kontakta genast läkare och visa denna förpackning eller etiketten. S29/56 Töm ej i avloppet, lämna detta material och dess behållare
till insamlingsställe för problemavfall. P14 Innehåller etylmetylketoxim. Kan orsaka en allergisk reaktion. R66 Upprepad kontakt kan ge torr hud eller
hudsprickor.
EU raja-arvo tälle tuotteelle (cat A/i): 500g/l (2010).
Tämä tuote sisältää enintään 460g/l VOC.

Ronseal and Ronseal Does Exactly What it Says on the Tin are registered trademarks
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Luja ja kestävä

VALMISTELU: Pintojen tulee olla puhtaita, kuivia, pölyttömiä ja rasvattomia.
Pese maalipesuaineella. Anna pintojen
kuivua vähintään 24 tuntia. Suojaa maalarinteipillä alueet joihin et halua maalia.
KÄYTTÖ:
1. Huolehdi hyvästä ilmanvaihdosta.
2. Sekoita maali huolellisesti. Kokeile
maalia aina johonkin huomaamattomaan kohtaan varmistuaksesi maalin
toimivuudesta.
3. Levitä yksi tasainen kerros laadukkaalla siveltimellä.
4. Voimakkaat sävyt tai kuviot voivat
vaatia kaksi kerrosta peittyäkseen. Toinen maalikerros voidaan levittää aikaisintaan 24h kuluttua ensimmäisestä.
Korkea ilman kosteus (erityisesti kylpyhuoneessa), matala lämpötila sekä huono ilmanvaihto pidentävät maalin kuivumisaikaa.
5. Käytä RONSEAL Saumakynää saumojen viimeistelyyn aikaisintaan 24h maalaamisesta.
6. Älä altista maalattua pintaa kosteudelle tai mekaaniselle rasitukselle kolmeen
vuorokauteen maalaamisesta.
VINKKEJÄ: Valumien välttämiseksi vedä
siveltimen vedot aina ylhäältä alaspäin
suuntautuvin vedoin.
PUHDISTUS: Pese työvälineet siveltimenpesuaineella tai lakkabensiinillä.
Ei saa päästää viemäriin, vesistöön eikä

maaperään.
HUOLTO: Maalattua pintaa voidaan
puhdistaa normaalisti, mutta vältä hankaavia puhdistusaineita.
RIITTOISUUS: n.8m2 / 1L
KUIVUMISAJAT: Kosketuskuiva 1-2h ja
päällemaalattavissa aikaisintaan 24h

Valmistaja / Tillverkare Ronseal Ltd. Chapeltown, Sheffield S35 2YP
Email: enquiry@ronseal.co.uk Tel: 0114 246 7171 (UK)

FI Ronseal Kaakelimaali uudistaa keittiö-, wc- ja kylpyhuone-tilojen seinälaattojen ilmeen. Maalilla saat erittäin tasaisen, vettä
kestävän sekä homeelta suojatun pinnan ilman pohjamaaleja.
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