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Produktdatablad Vægmaling Ekstra

VÆGMALING EKSTRA
Revideret: 2017.28.03

1) PRODUKTBESKRIVELSE
•

Produktet er en miljøvenlig heldækkende kvalitets maling til særligt udsatte vægge.

•

Malingen er helmat.

•

Væg- & Loftmaling har en god vedhæftningsevne og er nem at arbejde med.

•

Væg- & Loftmaling er diffusionsåben.

•

Produktet indeholder ikke konserveringsmidlet MI.

2) PRODUKTANVENDELSE
•

Produktet anvendes indendørs til vægge der er særligt udsatte for slid.

•

Produktet kan anvendes direkte på puds, gips vægge, tapeter og hæfter ovenpå alle typer maling.

3) FORBEHANDLING
•

Overfladen skal være ren, tør og fri for løs maling og puds.

•

Porøse overflader kan forgrundes med Special Grunder.

•

Nye ubehandlede overflader kan med fordel grundes med Grunder – til væg og loft.

•

Malingen omrøres inden brug.

4) PÅFØRING
•

Påføres fyldigt med rulle eller pensel 1, 2 eller 3 gange efter behov.

•

Tonede malinger, især mørke farver, bør altid males vådt i vådt (dvs. kanter og overflader males samtidigt).

5) EFTERBEHANDLING
•
•

Kan genbehandles med Væg- & Loftmaling eller Vægmaling Ekstra
Let vaskbar efter mindst 14 dage. Vask forsigtigt med svamp fugtet i en let opløsning af opvaskemiddel.

6) TEKNISKE DATA
•

Type: Vandbaseret olieemulsions maling

•

Glans: 0 helmat

•

Rækkeevne: 7-9 m2/liter

•

Påføringstemperatur: Min. arbejdstemperatur under påføring +10 0C.

•

Tørretid: Kan over males efter ca. 2 timer ved 20 0C

•
•

Fortynding: Anbefales ikke. Kan fortyndes med max. 5% vand.
Rengøring af værktøj: Varmt vand og opvaskemiddel.

•

Opbevaring: Køligt, men frostfrit i lufttæt spand.

•

Holdbarhed: Begrænset holdbarhed i spanden, da produktet ikke indeholder konserveringsmiddel.

•

Emballage: 1, 2½, 5 og 10 liter
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7) SIKKERHED
•

Mal-kode: 00-1 (1993).

•

VOC: 0 g VOC/l. EU-grænseværdi (KAT A/a) 30 g VOC/l (2010).

•

Forholdsregler: Opbevares utilgængeligt for børn (S2). Opbevares køligt (S3).

•

Faresætninger: Ingen

•

Brandfare: ingen

•

Udluftning: Pga. forhøjet luftfugtighed er det vigtigt at lufte godt ud, når der males.

Tjek altid at Produktdatabladet er det seneste.
Se i øvrigt information på etiket eller arbejdsanvisning på www.naturmaling.com
Kontakt post@naturmaling.com eller tlf. 72 30 20 33

