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Tuoteseloste 
Pioner Topcoat 
 
OMINAISUUDET JA KÄYTTÖALUE 
 
Maalityyppi: 
Puolikiiltävä akryylimaali, joka vastaa käyttö- ja kemiallisilta kestävyysominaisuuksiltaan kloorikautsumaalia. 
Tuote kuivuu myös pakkasessa (-10 °C). 
                  

 

Käyttökohteet: 
Käytetään pintamaalina akryyli- ja alkydimaaliyhdistelmissä ympäristöluokissa C2-C4 sekä C5-I sekä C5-M 
teräspinnoilla. Käytetään uusiomaalina plastisolpinnoitetuilla peltipinnoilla. 
                  

 

SFS-EN ISO 12944-5 standardin eri rasituksiin soveltuvia suojamaaliyhdistelmiä: 
A1.01 AY 100/2-FeSa2½ 
A3.05 AY 160/3-FeSa2½ 
                  

 

Kemiallinen kestävyys: 
Kestää veden jatkuvaa ja laimeiden kemikaalien ajoittaista roiskerasitusta. Ei kestä liuottimia, öljyjä eikä 
väkeviä happoja tai emäksiä. 
                  

 

TEKNISET TIEDOT 
 

Kuiva-ainepitoisuus: n. 34 til-% 

Kiintoainepitoisuus*: n. 510 g/l 

VOC-arvo*: n. 560 g/l 

*Arvot ovat laskennallisia. 
                  

 

Kuivumisaika: +23 °C / 50 µm 

Pölykuiva 30 min 

Kosketuskuiva 2 h 

Päällemaalattavissa 5 h 

Päällemaalausväliaika lisääntyy kalvonpaksuuden kasvaessa. 
                  

 

Teoreettinen riittoisuus ja suositeltava kuivakalvon paksuus: 

kuivakalvo märkäkalvo teoreettinen riittoisuus 

50 µm 145 µm 7,0 m2/l 

70 µm 200 µm 5,0 m2/l 

100 µm (betoni) 285 µm 3,5 m2/l 
                  

 

Käytännön riittoisuus: 
Riittoisuuteen vaikuttavat tuuliolosuhteet, maalattava rakenne, pinnan karheus sekä maalausmenetelmä. 
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Värisävy: 
RAL-, NCS-, KY- ja SSG-sävyt. 
Rinnakkain tarkasteltuna eri maalityyppien ominaisuuksista, kiiltoasteista ja maalausmenetelmistä johtuen 
pintamaalien sävyt voivat ilmetä lievästi erilaisina. 
                  

 

Ohenne ja työvälineiden pesu: 
OH 07 
                  

 

Telaohenne: 
OH 12 
                  

 

Kiiltoryhmä: 
Puolikiiltävä 
                  

 

KÄYTTÖOHJEET 
 
Pinnan esikäsittely: 
Vanhoilta pinnoilta poistetaan tartuntaa vaikeuttavat kiinteät epäpuhtaudet. Suola ja muut vesiliukoiset 
epäpuhtaudet poistetaan vesipesulla harjaten, suurpaine-, höyry- tai alkalipesulla. Rasvat ja öljyt poistetaan 
alkali-, emulsio- tai liuotepesulla (SFS-EN ISO 8504-3, SFS-EN ISO 12944-4). Pesuainekäsittelyn jälkeen pin-
nat huuhdellaan huolellisesti vedellä. Vanhat, maksimipäällemaalattavuusajan ylittäneet maalipinnat tulee 
lisäksi karhentaa. 
                  

 

Metallipinnat: 
Maalattavilta pinnoilta poistetaan pöly, rasvat, öljy ym. tarttumista vaikeuttavat epäpuhtaudet soveltuvalla 
menetelmällä (SFS-EN ISO 8504-3, SFS-EN ISO 12944-4). 
                  

 

Muovipinnoitetut peltipinnat: 
Pinnalta poistetaan tartuntaa haittaavat epäpuhtaudet korkeapainepesulaitteella sekä mahdollinen rasva 
emulgoivalla pesuaineella. 
                  

 

Pohjamaalaus: 
PAJA-POHJA, PRAIMEX, NORMASPEED 100 PRIMER, NORMAZINC SE, EPOCOAT 21 PRIMER 
                  

 

Pintamaalaus: 
PIONER TOPCOAT 
                  

 

Maalausolosuhteet: 
Maalattavan pinnan tulee olla kuiva. Maalaustyön ja maalin kuivumisen aikana pitää maalin, ilman ja pin-
nan lämpötilan olla yli -10 °C ja ilman suhteellisen kosteuden alle 85 %. Maalausalustan tulee olla vähintään 
3 °C ilman kastepistelämpötilan yläpuolella. 
                  

 

Maalaustyö: 
Ruiskutus tai sively. Maali sekoitetaan hyvin ennen käyttöä ja ohennetaan tarvittaessa 0-10 % (ohenne OH 
07). Korkeapaineruiskusuutin 0,013”-0,021”. Hajotuskulma valitaan maalauskohteen mukaan. Parhaan 
mahdollisen tuloksen takaamiseksi on suositeltavaa, että maali on huoneenlämpöistä maalaustyötä aloitet-
taessa. 
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Varastointi: 
Tuote tulee säilyttää alkuperäisissä, tiiviisti suljetuissa astioissa. Säilytystilan tulee olla kuiva, tuuletettu ja 
lämpötilaltaan 5 °C-30 °C. Lisäksi tuote on pidettävä kaukana lämpö- ja syttymislähteistä. 
Kun tuotetta säilytetään yllä olevien ohjeiden mukaisesti, avaamattoman tuotteen varastointiaika on 4 
vuotta valmistuspäivämäärästä. Tuotteen etiketistä löytyvä eräpäivämäärä on sama kuin valmistuspäivä-
määrä. 
                  
 

Pakkauskoot: 

 Koko (litraa) Astian koko (litraa) 

Pioner Topcoat 5 / 10 / 20 5 / 10 / 20 
 
                 
 

Käyttöturvallisuus 
Noudata pakkauksessa ja käyttöturvallisuustiedotteessa olevia ympäristö- ja turvallisuusmääräyksiä. Suorita 
maalaus hyvin tuulettuvassa tilassa. Vältä ruiskutussumun hengittämistä, käytä hengityssuojainta. Vältä 
ihokosketusta. Puhdista iho heti tehokkaalla puhdistusaineella, saippualla ja vedellä. Jos maalia menee sil-
miin, huuhtele heti puhtaalla vedellä ja ota tarvittaessa yhteyttä lääkäriin. 
                  
 

HUOM:  Tämän tuoteselosteen tiedot perustuvat laboratoriokokeisiin ja käytännön kokemukseen. 
Koska tuotetta käytetään useimmiten valvontamme ulkopuolella, voimme vain taata tuot-
teen laadun. Pidämme itsellämme oikeuden muuttaa tuotetietoja ilman ennakkoilmoitusta. 
Tarkempia lisätietoja saa ottamalla yhteyttä maalitoimittajan edustajaan. 
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