MAGNETMALING

TEKNISKE DATA
DATA AKTUALIZACJI: 14.11.2017

BRAND

PRIMACOL® DEKORATIV

PRODUKT

MAGNETMALING
•

Væg som køleskabsdør

•

Ikke flere
tegnestifthuller

•

Perfekt som reklamevæg

PAKNING

0,75l

EGENSKABER

Magnetmaling giver væggen samme egenskab som en køleskabsdør – den tiltrækker
magneter. Ved at bruge denne maling opnår man at kunne dekorere vægge og lofter med
plakater, billeder, fotografier, etc. uden brug af tegnestifter, lim eller tape, som ødelægger
overflader. Denne løsning er perfekt til børneværelser, kontorer og opslagstavler. Det er en
grå primer, og den kan males i ønsket farve. Produktet kan bruges på alle overflader, der
tåler emulsionmaling.
HJEMMEGALLERI: Mal en væg i børneværelse med magnetmaling. Nu kan du skabe et
galleri af billeder og fotos af dine børn. Du kan også påsætte magnetiske bogstaver.
Mulighederne er endeløse.
OPSLAGSTAVLE: Påfør magnetmaling på en del af væggen. Nu kan du male resten af
væggen i samme farve. Du kan nu bruge denne del af væggen som en reklamevæg, hvor
du kan sætte beskeder til dine venner, billeder, noter, korrespondance, regninger, osv.
KONTOR – på kontorer er der ofte meget printet materiale, kurver, regnskaber og
lignende. I denne situation kan magnetmaling skabe et stort og praktisk arbejdsområde
med uendelige muligheder. Enhver præsentation bliver mere effektiv og imponerende.
HJEMMET: Derhjemme kan magnetmaling skabe et nemt arrangement på væggen med
billeder, plakater og dekorative elementer. Arrangementet kan hurtigt ændres, uden at
væggen skal repareres.
FORRETNINGEN: Reklamer, dagens produkt, tilbud, nye varer? Al den information skal
være tilgængelig for kunderne. Påføringen af magnetmaling i forretnings eller salgslokalet vil
forøge letheden og synligheden.

PÅFØRING

Bland grundigt inden brug. Fortynd ikke og bland ikke med anden maling. Før der males,
udfør da en spottest for at sikre, at du har den rette teknik. Den optimale effekt opnås, når
der males ved stuetemperatur. Det anbefales kun at benytte magnetisk maling på flade
overflader. Påfør malingen med en rulle eller pensel, lad det tørre i fire timer og påfør så
andet lag. Brug akryl- eller emulsionmaling som toplag. Det anbefales at påføre 2-3 lag eller
flere for at undgå dårlig tilhæftning. Den endelig effekt afhænger af mange faktorer for
eksempel lagtykkelse, påføringsteknik og værktøj.
Note: Det er vigtigt at udføre spottest på et mindre område med den valgte toplagsmaling
for at sikre, at det endelige resultat er som ønsket. Ved nogle malinger kan den magnetiske
effekt ikke opnås. For tunge magneter eller et for tyndt lag maling kan forhindre effekten.
Malingen kan også dækkes med et tyndt lag tapet. Her anbefales 3-4 lag maling.
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OPBEVARING

Opbevar i original, tætlukket beholder ved temperaturer mellem 5 - 35° C.

SIKKERHED

Opbevar udenfor børns rækkevidde. Skadelig hvis indtaget. Brug kun i ordentligt udluftede
rum. Luk beholderen tæt efter brug. Hvis indtaget, søg straks læge og fremvis beholder eller
etiket. Hvis øjenkontakt, gnid ikke, rens med rigeligt vand. Undgå kontakt med hud og
luftveje. Indeholder ikke opløsningsmidler.

TEKNISK INFORMATION

Kemisk komposition
Farve/ Finish
Lugt
pH
Tæthed

Vandbaseret akryldispersion,
magnetit, tilsætningsstoffer
Grå/mat

Totaltørretid

12-24 timer

Værktøj

Pensel, rulle

Mild, specifik

Dækkeevne ved et
lag

5 m2/kg

7,5-8,5

Opløsning

2,1-2,3 g/cm

3

Vand

Rengøring af værktøj

Varmt vand

Voc-grænse

max 10g/l (kat.
A/a/FW)30g/l

Lag

3-4

Påføring af andet lag

4-6 timer

Berøringstør

Cirka 2 timer

INFORMATION

Informationen i dette datablad giver anbefalinger og mulige eksempler. Informationen gives

Holdbarhed

Se beholder

i henhold til vores nuværende viden og erfaring og fratager ikke forbrugeren det ansvar at
gøre sine egne tests for at tjekke produktets beskaffenhed i forhold til projektet.
Producenten forbeholder sig rettighederne til at ændre denne information uden at oplyse
forbrugeren om dette.

