Tekniske data

LADY INTERIOR FINISH 40
02-2012

LADY INTERIOR FINISH er en vandfortyndbar, lugtsvag, halvblank akrylmaling til indendørs
brug i tørre rum. Produktet giver en pæn og ensartet overflade.
Anvendelsesområde: Mellem- og topstrøg på træpaneler, MDF, møbler, døre, karme og
trælister.

FYSISKE DATA:
Type...................................................................
Farver.................................................................
Glans.................................................................

Akryl dispersionsmaling
Hvid base, A, B og C- base
40 halvblank

TEKNISKE DATA:
Påføringsmetode................................................... Pensel, rulle og sprøjte. Sprøjtepåføring må kun udføres af
professionelle.
Tørretider (v/23 ºC, 50% R.H.):
Berøringstør........................................................ 1 timer
Min. interval for overmaling.................................. 4 timer
Fortynder/Rengøringsmiddel................................ Vans/JOTUN PENSELRENS
.

SIKKERHEDSDATA:
Der er udarbejdet sikkerhedsdatablad til erhvervsmæssige brugere. MAL-kode 00-1.
EU grænseværdier for produktet (kat.A/d):130g/l (2010). Produktet indeholder max. 90g/l VOC.

DIVERSE:
Toning................................................................ Op til 10% Jotun Tonepasta
Emballagestørrelser............................................. 0,68 og 2,7 liter
Bemærk............................................................. Skal fragtes og opbevares frostfrit. Omrøres grundigt før
brug. Indhold i emballage med forskellige produktionsnumre
bør blandes før brug. Underlagets temperatur skal være
minimum +10°C. Hvid base kan benyttes utonet som hvid.
Øvrige baser skal tones i Jotun Multicolor.

BRUGSANVISNING:
Forarbejde:
Underlaget skal være bæredygtigt, fast, rent og tørt.
Forbehandling:
Rengør med JOTUN HUSVASK. Skyl efter med rent vand. Brug handsker.
Grunding:
Ubehandlet træværk:
1-2 x JOTUN KNAST- OG SPÆRREGRUNDING.
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Tidligere malet træværk:
Slibes mat og afstøves.
MDF og hårde, glatte underlag:
Slibes matte og afstøves.
1 x JOTUN HÆFTEGRUNDING UNIVERSAL
Mellem- og slutstrøg:
2 x LADY INTERIOR FINISH.
En let slibning mellem strøgene anbefales.
Anvendelsesmåde:
LADY INTERIOR FINISH er klar til brug og skal ikke fortyndes.

MILJØMÆRKNING:
Produktet er godkendt af Miljømærkning Norge og tilfredsstiller kravene til miljømærkerne Svanen og
EU-blomsten.

Flydende maling må ikke tømmes i kloakafløb, men leveres til lokal miljøstation.

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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