Yunik Vægmaling 20

Produktdatablad

Beskrivelse:

Robust maling, som dækker godt. Giver en smuk halvmat overflade, som kan vaskes og
rengøres. Er nem at påføre for at få et flot og ensartet resultat.

Anvendelse:

Brug den indendørs på nye og tidligere malede vægge og lofter. På beton, puds, tapet,
glasvæv og filt, på steder, der udsættes for slid og tilsmudsning, og hvor det er vigtigt,
at malingen er meget robust og kan tåle afvaskning. Fx i køkken, gang og børneværelse.
Er ikke egnet i brusenicher.

Sådan gør du:



Sørg for at underlaget er rent, tørt og fast



Rengør 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



Påfør 1-2 gange maling med pensel, rulle eller sprøjte



Husk at lufte ud, når du har mallet

Tekniske data:
Glans:

Halvmat, 20

Massefylde:

Ca. 1,3 kg/l

Tørstof:

Ca. 50 vægt%

Rækkeevne:

8-10 m2/l, afhængig af underlagets sugeevne og påføringsmetoden

Tørretid ved 23°C

Berøringstør: ca. 1 time

og normal luftfugtighed

Overmalbar: ca. 4 timer

(60%):

Gennemhærdet: flere døgn

Forhold, når der arbejdes

Min. +10°C og maks. 80% relativ luftfugtighed

Fortynding:

Anvendes normalt ufortyndet

Sikkerhedsregler:

Se sikkerhedsdatablad

Tips og gode ideer:

Hvis du afbryder malearbejdet, kan værktøjet med fordel opbevares i
lufttæt pose for at undgå udtørring
Beskæring kan foretages med tape eller speciel "beskære" malepude.
Husk at fjerne tapen, men malingen stadig er "våd".

Miljøinformation:

Opbevaring af ubrudte og brudte emballager: Køligt, frostfrit og tæt
tillukket.
Beskyttelsesudstyr til: Sprøjtning: Overtræksdragt, helmaske med
kombinationsfilter. Pensel/rullepåføring: Beskyttelsesbriller og handsker.
Slibning: Åndedrætsværn.
Miljøinformation: Fjern mest mulig maling fra værktøj før afvaskning i
vand. 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.
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