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Navn: Färgberget Premium Rødmaling
Type: Helmatt tradisjonell komposisjonsmaling

Art. Nr: 47810(Rød)

Bruksområde: Maling på trefasader bestående av uhøvlet treverk.

Forbehandling: Nytt treverk: fjern alt støv og smuss.

Tidligere malt med komposisjonsmaling: Børst vekk all løssittende maling.
Tykke malingslag skal skrapes ned.Man bør undersøke fasaden nøye for defekter.
Fremfor alt bør man undersøke om det finnes påvirkning av fukt. Mykt, råteskadet
treverk skal erstattes og grått værslitt treverk skal fjernes. Vær nøye med å påse at
fasaden er tørr før den males. Panelet kan ikke ha en fuktighetsgrad på mer enn
17%.

Ved risk for muggsporer: Vask fasaden med fasadevask og skyll nøye med vann.
Vær nøye med å påse at fasaden er tørr før den males.Andre overflater enn de
nevnt ovenfor skal ikke males med Färgberget Premium Rødmaling.

OBS! Om underlaget tidligere er malt med komposisjonsmaling med høyt
linoljeinnhold, er dette underlaget uegnet.

Maling: Rør malingen grundig. Nytt treverk skal først grunnes med et lag med maling,
tynnet med 10 % vann. Mal hele panelets lengde ”vått i vått”. Vent minst ett døgn
før det ferdigmales med ufortynnet maling. Mal et tynt strøk og innarbeide
malingen godt så det dekkes godt.

Påføringsmetode: Pensel

Malingsforbruk: 1 liter rekker til ca 3 m2 Ved teoretisk tørrfilm på 73 m.
Tørrfilm på over 100 m totalt
anbefales ikke

Tørketider: Støvtørr etter 1 time
Gjennomtørr etter 1 døgn

Helt vannfast etter ca 1 uke

Fortynning: Lunkent vann. Behøver normalt ikke tynnes

Rengjøring av verktøy: Lunkent vann og såpe Arbeide inn såpen i penselen, skyll
deretter med lunkent vann.

Tekniske data

Linoljeinnhold: Linolje 8%

Tørrstoff: Vekt tørrstoff: 31%3 Volum tørrstoff: 20%2
VOC: VOC-grenseverdi (Kat A/d) 130g/l (2010) Produktets VOC: 0 g/l
Tetthet: 1,13-1,17 Kg/l
Glansgrad: Helmatt

Lagring: Lagres tørt og frostfritt, ikke under 5°C
Lagringstid: I uåpnet forpakning 2 år

Dette databladet er basert på de kunnskaper vi har om produktet i dag og er ment som en generell orientering om produktet
og dets egenskaper. Dette skal ikke oppfattes som en rettslig garanti, i dette henseende henvises det til Sveriges
malingsprodusenters generelle leveringsvilkår.


