
Produktdatablad

Vådrumsmaling

Egenskaber
Maling til våde rum. Robust og let at rengøre. Hæmmer mug og
skimmelvækst på overfladen af malebehandlingen.

Anvendelse

Bruges til maling af vægge i våde rum, fx som en del af Yunik Vådrumssystem. 
Brug den i badeværelser, køkkener og andre steder, hvor der stilles krav til vandfasthed,
slidstyrke og hygiejne.

Underlag

Sørg for at underlagert er rent, tørt og fast.

Påføring

Fjern evt. kalk med kalkfjerner.
Rengør med grundrengøring.
Grund ubehandlede og sugende underlag med vådrumsgrund.
Yunik Vådrumsgrund må først overmales med Yunik Vådrumsmaling efter 24 timer. 
Det er vigtigt at vente minimum 24 timer med at overmale for at sikre maksimal vanddamptæthed i systemet. 
Mal to gange med min. 18 timers interval - med sprøjte, pensel eller rulle.
Husk at lufte ud, når du har malet.

Tips

Fugtige rum bør altid være godt ventilerede.

Miljøinformation

Fjern mest mulig maling fra værktøj før 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.



Glans Halvmat;30

Massefylde (kg/l) 1.22

Tørstof vægt (%) 49

Tørstof vol. (%) 38

Almindelig rækkeevne (m²/ltr.) 8

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

Luftfugtighed Maks. luftfugtighed 80 % RF.

Støvtør ved 20°C, 60% RF (Timer) 3

Genbehandlingstør ved 20°C, 60% RF (Timer) 18

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

Emission jf. ISO 16000-6:2011 (< µg/m²h efter 28 dage) 280

Vaskbarhed iht. EN-13300/ISO-11998 Klasse 1

Fortynding Vand, skal normalt ikke fortyndes

VOC-MAX (g/l) 10

Rengøring af værktøj m.v. Vand og sæbe
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