
                                        

                                        

                                    

Name:  Hvid ✓

Name: Kalkhvid S0502-Y ✓

Name: Base AA ✓

Name: Base BB ✓

Name: Base CC ✓

Name: Sort ✓

Produktdatablad

Træmaling 50 Plus

Egenskaber
Akrylemalje til maling af grundet træ og metal indendørs. Er let at anvende,
har ekstra god dækkeevne og fremstår flot og ensartet. Overfladen er
hård, tåler rengøring og gulner ikke. Spærrer ikke for gennemslag fra
vandskjolder og nikotin.

Mærkninger

Anvendelse

Brug den til færdigbehandling af grundet træ og metal indendørs. 
Fx på vinduer, døre, karme, paneler, køkkenlåger, rør og radiatorer.

Underlag

Underlaget skal være fast og fri for løstsiddende maling. 

Påføring

Vask grundigt med grundrengøring.
Grund nyt eller bart træ med vandig grundmaling.
Ubehandlet jern og metal behandles med rustprimer.
Slib blanke og malede overflader matte efterfulgt af en behandling med grundmaling.
Påfør 1-2 gange med pensel, malepude, rulle eller sprøjte.
Husk at lufte ud, når du har malet.

Tips

I den første tid efter at emnet er malet, er det en god idé at
behandle det forsigtigt, så overfladen ikke beskadiges.



Produkttype Acrylemalje

Glans 50;Halvblank

Massefylde (kg/l) 1.3

Tørstof vægt (%) 51

Tørstof vol. (%) 38

Almindelig rækkeevne (m²/ltr.) 9

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

Luftfugtighed Maks. luftfugtighed 80 % RF.

Støvtør ved 20°C, 60% RF (Timer) 1

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

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

Fortynding Vand

VOC-MAX (g/l) 10

Rengøring af værktøj m.v. Vand og sæbe

OBS!

Vedr. MAL-kode, se sikkerhedsdatablad

Miljøinformation

Fjern mest mulig maling fra værktøj inden rengøring. 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

Beskyttelsesudstyr: Sprøjtning: Overtræksdragt, helmaske med kombinationsfilter. Pensel/rullepåføring: Beskyttelsesbriller
og handsker. Slibning: Åndedrætsværn.

Tekniske data
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