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BRAND

PRIMACOL® DEKORATIV

PRODUKT

Kolorant
Pigment-koncentrat


Fernis



Maling



Spartelmasse

PAKNING

40 ml

EGENSKABER

Kolorant-pigment er et koncentrat beregnet til at farve strukturmaling, lak, fernis og maling.
Det kan bruges til at farve eller skyggelægge hvide vandbaserede malinger. Forskellige farver
kan røres sammen for at skabe mere skygge.
Produktet er en del af Primacols Dekorativserie. Sammen med maling, fernis og lak kan den
bruges på gips, beton, gipsplader, spartelmasse, tapet og andre overflader.

PÅFØRING

Før brug skal produktet omrøres grundigt ved at ryste beholderen. Tilsæt pigmenterne
langsomt, mens malingen omrøres. Når produktet farves, bør det testes før brug for at sikre,
at produktet og resultatet er som ønsket. Der kan være afvigelser i farverne ved forskellige
materialer. Afvigelsen afhænger af overfladens struktur og absorberingsevne. Det anbefales
derfor at udføre en spottest før det endelige arbejde. Arbejdet bør udføres ved temperaturer
over 6° C. For at opnå dekorative effekter kan der benyttes forskelligt værktøj (pensler,
ruller, strukturruller, svampe, kit, etc.) og forskellige teknikker (maling, pensling, svamp).
Når arbejdet er færdigt, skal rummet udluftes, indtil al lugt er væk.

OVERFLADEFORBERE

Overfladen skal være affedtet og fri for snavs og støv. Rester af maling og løst puds skal

DELSE

fjernes. Frisk cement og cementpuds skal modnes i mindst fire uger. Beskyttende primer
anbefales til mere absorberende overflade. Følg producentens instruktioner ved farvede
produkter.

OPBEVARING

Opbevar ved 5-30o C i den tætlukkede, originale beholder på et tørt sted. Beskyt mod
direkte sollys.

SIKKERHEDSDATA

Kemisk komposition

Opbevar udenfor børns rækkevidde. Se flere detaljer i sikkerhedsdatabladet.
Vandopløsning med styreneakrylisk copolymer, pigment,
tilsætningsstoffer

Tæthed

1,1 g/cm3

Farve

15 forskellige farver

Værktøj

Pensel, rulle

Lugt

Mild, specifik

Rensning af
værktøj

Varmt vand med
rengøringsmiddel

pH

7-8

Fortynding

vand
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JURIDISK
INFORMATION

Informationen i denne brochure er vejledende og anvisende. Informationerne er givet ud fra vores
nuværende viden og erfaring og fratager ikke forbrugeren for den forpligtelse at teste produktets
beskaffenhed til det givne projekt. Producenten forbeholder sig rettigheden til at ændre disse tekniske
informationer uden at informere forbrugeren.
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