
Produktdatablad

SPACE One Tone
DETALE CPH er eksklusive dekorationsprodukter med øje for de små
detaljer. Farver og finishes er inspireret af vores nordiske designarv og
naturens foranderlighed. Produkterne er egnet for professionelle såvel
som gør-det-selv brug.

Egenskaber
Dekorativt produkt med metallisk effekt til væg og loft. Giver et kunstnerisk
tone-i-tone udtryk. Behandlingen udføres på fuldspartlet, slebet og grundet overflade. Anbefales til
lokaler med middel funktionelle krav, der udsættes for moderat tilsmudsning og brugsbetinget slid. For
bedre smudsafvisende egenskaber og øget slidstyrke anbefales Flügger Floor Varnish.

One Tone metallisk effekt

Ingen tørretid

Fløjlsblød overflade

Anvendelse

Opholdsrum, entre, kontor, erhvervslokaler, klinik, butik, hotel og restaurant.
Underlaget skal være fuldspartlet med spartelmasse, slebet og grundet.

Underlag

Skal være rent, tørt, fast og egnet til overfladebehandling. 

Behandling

Løstsiddende materiale og maling fjernes ved afrensning, slibning og afstøvning.
Smuds, snavs, fedt og afsmittende materiale fjernes med grundrengøring.
Hårde, glatte underlag slibes.
Medium spartelmasse påføres og udjævnes.
Overfladen slibes, afstøves og grundes med forankringsgrunder inden videre behandling.
Det er vigtigt, at overfladen er slebet grundigt, så den fremstår 100% jævn og ensartet. 

Påføring

Bredspartel i et tyndt dækkende lag.
Hele væggen udføres på én gang, uden ophold.
Afstem valg af værktøj til overfladens størrelse.
Kondensdannelse må ikke forekomme.
Gennemfør altid prøvebehandling for kontrol og accept af vedhæftning og resultat.



Lang rækkeevne (m2/l) 10

Kort rækkeevne (m2/l) 8

Min. arbejdstemp. under påføring og tørring/hærdning Min. +10°C

Luftfugtighed Maks. Luftfugtighed 80 % RF

Genbehandlingstør ved 20°C, 60% RF (Timer) 24

Gennemhærdet ved 20°C, 60% RF (Døgn) 28

Rengøring af værktøj m.v. Vand

Forventet resultat

Metallisk udseende.
Overfladen bliver ikke stenhård, og den er derfor modtagelig overfor stød og ridser.
Tåler afstøvning og let aftørring med fugtig klud.
Belast overfladen med forsigtighed til malingen er fuldt gennemhærdet.

Tips

Skab mere liv i overfladen ved at trække produktet tilbage i det allerede påførte areal. 

Miljøinformation

Fjern mest mulig maling fra værktøj før afvaskning i vand. Hæld ikke rest af flydende maling i afløb, aflever det på den lokale
genbrugsstation. Minimer dit malingsaffald ved på forhånd at beregne, hvor meget der skal bruges. Opbevar overskydende
maling korrekt så rester kan anvendes, og miljøpåvirkning således minimeres.

Opbevaring af ubrudte og brudte emballager: Køligt, frostfrit og tæt tillukket
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