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Hydro Finish Opaco R ja Hydro Finish Opaco R Speciale 
Suoja-aine pinnoille sisä- ja ulkotiloihin  

 

 

Tuotekuvaus Hydro Finish Opaco R  on mehiläisvahaa sisältävä vesipohjainen suoja-

aine lisäaineineen.  Tuote on tarkoitettu suojaamaan maalilla, lasitteel-

la, kalkkipohjaisella tai synteettisellä laastilla käsiteltyä seinäpintaa. 

Akryylihartsi ja kyky imeä UV -säteilyä tekevät Hydro Finish Opaco R  -

tuotteen sopivaksi myös ulkotiloihin, jotka altistuvat ilmastolle ja aurin-

gonsäteilylle.  

 

 

Käyttöohje   

Tuote sopii  kalkkipohjaisilla tai synteettisillä maaleilla maalatuille sisä- ja 

ulkopinnoille.  Kun käsiteltävä, suojattava pinta on kuivunut vähintään 

24 tuntia, käytä sientä tai sivellintä ja levitä koko pinnalle yhtenäisesti 

Hydro Finish Opaco R suoja-ainetta.  

 

Levitä Hydro Finish Opaco R suoja-ainetta hyvin ohuina kerroksina. Ma-

teriaali on maitomainen ja se muuttuu kuivuessaan läpinäkyväksi. Jos 

materiaalia laitetaan liian paksuna kerroksina tai siitä tulee valumia, 

jäävät nämä vaaleammiksi läikiksi pinnalle. Tee siis mieluimmin monta 

ohutta kerrosta kuin yksi paksu. Keittiön välitilaan ja muihin vastaaviin 

käyttökohteisiin suosittelemme 3 kerrosta suoja-ainetta.    

 

 

Tekniset ominaisuudet 

KOOSTUMUS: erikoisakryylidispersiohartsi sisältäen mehiläisvahaa. 

KUIVUMISAIKA: 2 h kosketuskuiva;  6-12 h täysin kuivunut  (riippuen läm-

pötilasta). 

MENEKKI: noin 15-20 m²/l  (riippuen pinnasta). 

ULKONÄKÖ: kellertävä neste. 

PAINO: 1,00 kg/ litra. 

SÄILYTYS: +5 aina +30 °C. 

SÄILYVYYS: 2 vuotta (alkuperäisissä suljetuissa pakkauksissa riittävässä 

lämpötilassa). 

TYÖVÄLINEIDEN PUHDISTUS: vedellä. 

PAKKAUKSET:  0,750,  4   ja 15 litraa. 
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Hydro Finish Opaco R 
 

 

Valmistaja  Decorazioni Rivedil 

  Via prov.le per Veglie km. 0,500  

  73015 SALICE SALENTINO (LE) – ITALY  

  Tel. +39 832731293 Fax. +39 832731690 

  www.rivedil.com  

 

Maahantuoja Decos Oy, Lyhtytie 13, 00750 Helsinki 

  

Turvallisuustiedote 

Tuote ei ole luokiteltu vaaralliseksi (Italian lain mukaan no. 285,  päivät-

ty 16.7.1998 ja sen päivitysten mukaan). Tuotetta käytettävä hygienia- 

ja turvallisuusmääräysten mukaan. Pakkauksia ei tule jättää ympäris-

töön, ne tulee kuivata huolellisesti ja käsitellä erityisjätteenä. Tarkempia 

tietoja käyttöturvallisuustiedotteessa SSD238. 

 

Päivitetty: Tammikuu 2010 

RIVEDIL maalivalmistajana takaa, että yllämainitut tiedot on annettu 

parhaalla mahdollisella tavalla sen kokemuksen ja teknisen ja tieteell i-

sen tietämyksen pohjalta; se ei ole kuitenkaan vastuussa  tuotteen käy-

töstä, koska käyttöolosuhteet eivät ole valvottavissamme. Suositte-

lemme aina varmistamista, että tuote sopii juuri siihen tarkoitukseen, 

mihin sen on ajateltu sopivan. Tämä tuotekortti mitätöi edellisen. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


