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Mästar Varm 
 
 

 

TUOTTEEN KUVAUS: 
Kestävä akryylimaali lämpöpatterien ja metalliosien maalaamiseen sisätiloissa. 
Tuotteella on hyvä tarttuvuus, opasiteetti ja se tarjoaa kovan pinnan, joka ei kellastu lämmöstä. 
Soveltuu putkille ja lämpöpattereille, joiden lämpötila on enintään 80 °C. 
Ei saa käyttää sähköpattereihin. Mästar Varm on valmistettu Ruotsissa. 
 

 

Ennen maalausta  
Aloita aina lukemalla purkin olevat ohjeet. Tärkeää olla tarkka alusta alkaen. Oikeiden työkalujen 
käyttö ja huolelliset alkutyöt ovat onnistuneen tuloksen perusta. Sekoita hyvin pohjasta alkaen 
ennen maalauksen aloittamista. Myös huoneen ja ilman lämpötilalla on merkitystä lopputuloksen 
kannalta. Älä maalaa, jos lämpötila on alle +5°C. 
Pinnan tulee olla puhdas, kuiva ja kiinteä. 
Kaikki kohdat ja pinnat, joissa metalli on pinnoittamaton, tulee pohjustaa sopivalla 
tiivisteaineella, kuten Colorex Adhesive Primer. 
Muista suojata lattia ja huonekalut kunnolla ennen maalausta. 
 
Maalaus 
Levitä lämpöpattereihin, jotka ovat pois päältä ja jotka eivät ole enää lämpimämpiä kuin noin 
20°C. Maalaa 1-2 kertaa saadaksesi täyden peiton. 
 
Maalauksen jälkeen 
Kuivaa työkalut huolellisesti ennen kuin puhdistat ne vedellä. Sulje purkki tiiviisti käytön jälkeen 
ja säilytä poissa lasten ulottuvilta. Nestemäisiä jäämiä ei saa kaataa viemäriin, vaan jättää 
paikalliseen keräyspisteeseen. Suojele ympäristöä. 
 
Huolto 
Käytä vettä ja mahdollisesti mietoa pesuainetta pinnan puhdistamiseen. Älä koskaan käytä 
alkoholia, kun puhdistat maalattuja tai lakattuja pintoja. 
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