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LADY DESIGN giver en transparent, gylden effekt. Ved at anvende forskellige
påføringsteknikker får man et smukt og elegant udseende.
Anvendelsesområde: Til dekoration af malede vægge, paneler og interiør. Kan også
anvendes over/under LADY INTERIØRBEIS.

FYSISKE DATA:
Type...................................................................

Vandfortyndbar olielasur, der er baseret på moderne
hybridteknologi.
Farver................................................................. Guld base. Kobber og mere dækkende guld-farve skal
tones i Jotun Multicolor.
Glans................................................................. 10 silkemat.
Litervægt............................................................ 1,08
Tørstof i volumen %............................................. 13

TEKNISKE DATA:
Anbefalet forbrug.................................................
Påføringsmetode...................................................
Tørretider (v/23 ºC, 50% R.H.):
Berøringstør........................................................
Min. interval for overmaling..................................
Fortynder/Rengøringsmiddel................................
.

15 m²/liter
Påføres med rulle eller pensel i et strøg.
1 time
4 timer
Rengøring: Vand og JOTUN PENSELRENS.

SIKKERHEDSDATA:
Der er udarbejdet sikkerhedsdatablad til erhvervsmæssige brugere. Kodenr. (1993): 00-1.
VOC: EU grænseværdi for produktet (kat. A/l): 200 g/l (2010). Produktet indeholder max. 200 g/l VOC.

DIVERSE:
Toning................................................................

Guld-base kan anvendes utonet. Kobber og mere
dækkende guld-farve skal tones i Jotun Multicolor.
Emballagestørrelser............................................. 0,68 l base.
Bemærk............................................................. Omrøres godt inden brug. Indhold i emballager med
forskellige produktionsnumre blandes sammen inden brug
for at undgå farveforskelle. Transporteres og opbevares
frostfri.

BRUGSANVISNING:
FORARBEJDE: Underlaget skal være fast, rent og tørt.
ANVENDELSESMÅDE:
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Malede underlag: Vi anbefaler LADY PURE COLOR som underlag på glatte vægflader, og LADY SUPREME
FINISH MAT på panel og interiør.
For inspiration og kreative teknikker, se mere på jotun.dk.
I kombination med interiørbeis: LADY DESIGN kan påføres nyt træværk alene - under LADY INTERIØRBEIS
eller som topstrøg på LADY INTERIØRBEIS.
AFFALDSHÅNDTERING: Flydende maling må ikke hældes i afløbet. Bortskaffes iht. lokale forskrifter.

Oplysninger i dette datablad er baseret på omfattende laboratorieprøver og praktisk erfaring. Eftersom de forhold,
hvorunder produktet anvendes, ofte ligger udenfor vor kontrol, kan vi ikke garantere andet end produktets kvalitet. Man
forbeholder sig retten til uden varsel at ændre de opgivne data.
Maling kan betragtes som halvfabrikata. Resultatet er afhængig af konstruktion, underlagets beskaffenhed,
forbehandling, temperatur, luftfugtighed, påføring osv.
Bed om yderligere information.
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