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TUOTTEEN KUVAUS 
Dimension on kiiltävä, liuoteohenteinen, kestävä lattiamaali sisämaalaukseen kevyesti 
kuluneilla alustoille. Maali perustuu uretaanialkydiin, jolla on erittäin hyvät tartuttavuus, 
vedenkestävyys, naarmuuntumiskestävyys, iskunkestävyys, sää- ja alkalinkestävyys 
ominaisuudet. Joustavuuden ansiosta tuotetta voidaan levittää useille alustoille, kuten puulle, 
betonille, linoleumille jne. hyvin tuloksin. Käytä harjaa, lyhytkarvaista telaa tai ruiskua 
(lakkabensiinillä tai alifaattisella bensiinillä ohentamisen jälkeen). 
Korkean kulutuskestävyyden ansiosta Dimension on myös erinomainen maaliväri, jota 
voidaan käyttää lattioiden lisäksi muunlaiseen puuhun ja betoniin. Esimerkiksi puusepäntyöt, 
huonekalut ja listat. Dimension sisältyy Hagmans Nordicin sävytys järjestelmään. 
 

KÄYTTÖOHJEET 
Ennen maalausta 
Aloita aina lukemalla maalipurkin ohjeet ja muista olla huolellinen alusta alkaen. Hyvän 
lattiamaalaukseen soveltuvat työkalut ja huolellinen alkutyö ovat onnistuneen 
maalaustuloksen edellytyksiä. Sekoita maali hyvin pohjasta alkaen ennen maalauksen 
aloittamista. 
 
 

Käsittelemätön puu: Puukuitujen nousun minimoimiseksi uudelle, lakkaamattomalle alustalle, 
pinta voidaan pyyhkiä haalealla vedellä ja kankaalla. Anna pinnan kuivua ja hio kuitu kohoaa 
kevyesti hiekkapaperilla (karkeus 180–220) ennen ensimmäistä silitystä. Pohjusta 
Snickerigrund Classikilla. 
Betonilattia: Tuoreen betonin tulee kovettua muutaman kuukauden ennen käsittelyä. 
Paksuudesta riippuen se voi kestää jopa kolme kuukautta. Kaikki betonipinnat on poistettava 
ennen maalausta. 
Linoleumia käsitellään usein erilaisilla kiillotusaineilla ja vahoilla, jotka on poistettava 
kokonaan. Tarkista pienempi alue ennen koko lattian maalaamista. 
Aikaisemmin maalatut pinnat tulee pestä ja puhdistaa huolellisesti ennen maalausta, muista 
suojata muut pinnat kunnolla ennen maalauksen aloittamista. 
 

Maalaa vähintään 2 kertaa laimentamattomalla Dimensionilla saadaksesi täyden peiton telalla, 
siveltimellä tai ohentamisen jälkeen ruiskulla. Betonia maalattaessa maalia ohennetaan 
ensimmäiseksi kerrokseksi 10-20 % lakkabensiinillä/alifaattisella teollisuusbensiinillä ja sitten 
2-3 kerrosta ohentamattomana. 
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Maalauksen jälkeen 
Kuivaa työkalut huolellisesti ennen pesua vedellä. Sulje purkki tiiviisti käytön jälkeen ja säilytä 
poissa lasten ulottuvilta. Nestemäisiä maalijäämiä ei saa kaataa viemäriin, vaan jättää 
paikalliselle ympäristöasemalle. Me suojelemme ympäristöä.  
 
Huolto 
Käytä vettä ja tavallista kotitalouspuhdistusainetta. Älä koskaan käytä alkoholia maalin tai 
lakan puhdistamisessa. 

mailto:order@hagmansnordic.com

	TUOTTEEN KUVAUS
	KÄYTTÖOHJEET


