PRIMACOL® professionel

Akryl -Emalje Glans 30
AKRYL –EMALJE GLANS 30
Akryl – Emalje 30 er en indendørs træmaling der særligt egner sig til træ og metal på
f.eks. døre, gerigter, vinduer og inventar. Akryl-Emalje har en rigtig god dækkeevne der
giver en jævn, slidstærk og glat overflade med et elegant udseende.

1. PRODUKTEGENSKABER
-

Vandbaseret akryl -emalje med meget god dækkeevne
Den skaber et meget stærk vaskbart lag med halvmat finish
Nem påføring og reparation
Robust overflade

2. TEKNISKE DATA

Type
pH
Tæthed
Påføringstemperatur
Tørretid ved 20° C, 60 % RH:
Lag
Kulør
Glans
Værktøj
Rengøring af værktøj
Rækkeevne
Fortynding
Mal-Kode

Akryl -emalje
7,0-8,0
~1,2 g/cm3
+5 ºC to +25º C. RF: 40-80%
Berøringstør 2-4 time.
Overmalbar efter 12 timer.
1-2
Brækket hvid (S0500-N), Ral 9010
Cirka 30, Halvmat
Pensel, rulle eller sprøjte
Vand og sæbe
8-10 m2/l
Vand. Fortyndes normalt ikke.
00-1

3. Påføring
Overfladeforberedelse

Overfladen, der skal males, skal først renses, affedtes, være fast, tør og fri for støv.
Ubehandlet træ og metal skal først primes med en velegnet primer.
Malebehandling

Malearbejdet skal udføres ved temperaturer over 5° C. Før brug skal malingen omrøres
grundigt. Malingen kan påføres med en pensel, rulle eller sprøjte. Det anbefales at påføre
2 lag med cirka 2 timers mellemrum. Se under ”tørretid” punkt 2. linje 5 & 6.
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4. SIKKERHED
5. Arbejdet skal udføres i henhold til byggeregulativer, sikkerhedsstandarder og andre
regulativer. Opbevar udenfor børns rækkevidde. Hvis malingen indtages, søg straks
læge.
6. OPBEVARING
Opbevar ved 5 - 30° C på et tørt sted i den originale, lukkede forpakning. Udsæt ikke for
direkte sollys. Beskyt mod frost. Holdbarhed: 24 måneder fra fremstilling.
7. REGULATIVER
Informationer i dette ark med tekniske data giver anbefalinger og mulige eksempler.
Informationen som fremstilles her viser vores nuværende viden og erfaringer og frigør
ikke brugeren fra at foretage egne tests for at tjekke produktets velegnethed til formålet.
Producenten forbeholder sig ret til at ændre disse tekniske informationer uden at oplyse
klienten herom
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