
                                        

                                        

                                    

Name: Råhvid S0500-N ✓

Name: Base AA ✓

Produktdatablad

Pro Vægmaling Acryl +5

Egenskaber
Mat acrylplastmaling indendørs til vægge og lofter. Giver en smuk, mat
overflade med god vedhæftning og vandfasthed. Har en ekstra god
dækkeevne og er nem og hurtig at fordele.

Mærkninger

Anvendelse

Til nye og tidligere malede lofter og vægge indendørs. 
På beton, puds, tapet, glasvæv og filt i stue og værelse, hvor der ønskes en fyldig, mættet og ensartet overflade.

Underlag

Bunden skal være ren, tør, fast og bæredygtig.

Påføring

Tidligere malede flader rengøres med Grundrengøring.
Fyld evt. revner og huller med filler.
Grund med forankringsgrunder, hvis underlaget smitter af eller suger meget.
Grund evt. pletter fra vandskader eller tobak med spærregrunder.
Smittende og porøse flader grundes med Yunik Pro Grundmaling. 
Påfør 1-2 gange maling med pensel, rulle eller sprøjte.
Husk at lufte ud, når du har malet.

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 Mat;5

Massefylde (kg/l) 1.48

Tørstof vægt (%) 60

Tørstof vol. (%) 42

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) 1

Genbehandlingstør ved 20°C, 60% RF (Timer) 4

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

Emission jf. ISO 16000-6:2011 (< µg/m²h efter 28 dage) 190

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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