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TEKNISK DATABLAD

da

Produktnavn:

Alkyd Gulvmaling 0152
Type:

Terpentinfortyndbar gulvmaling på basis af urethanalkyd.

Anvendelse:

Overfladebehandling af cement- og trægulve.

Egenskaber:

Robust gulvmaling med god vedhæftning og vandbestandighed.

Tørstof:

64 % vægt

Forbehandling:

Bunden renses omhyggeligt for olie, fedt, snavs og evt. løstsiddende maling.
Ubehandlede gulve grundes med Alkyd Gulvmaling fortyndet med 20 % mineralsk
terpentin.

52 % volumen

Påføring:
Metode

Anbefalet viskositet

Fortyndere

Pensel

Ufortyndet

-

Evt. fortynding kan foretages med mineralsk terpentin.
Tørring:

Støvtør
Berøringstør
Brugstør
Kan overlakeres efter
Gennemtør

Tørretid:
1 time 20 °C
6 timer 20 °C
16 timer 20 °C
4 timer 20 °C
4 døgn 20 °C

Lagtykkelse - tør film:
30 - 50 µm
30 - 50 µm
30 - 50 µm
30 - 50 µm
30 - 50 µm

Anbefalet lagtykkelse:

Vådfilm:

80 µm

Rækkeevne:

Teoretisk:

13 m²/ltr.

Lagring:

Frostfrit, køligt og tæt tillukket.

Holdbarhed:

24 måneder i uåbnet emballage.

Rengøring:

Maleværktøj kan rengøres med mineralsk terpentin 79120.

Nuancer:

Grå, hvid og sort.

VOC forklaring:

For oplysninger om indholdet af VOC i produktet, se mærkningen på etiketten.
Mærkning på produktet: 2004/42/IIA(X)(YY)ZZZ Nummeret på EU-direktiv: 2004/42/
Nummeret på bilaget i regelsættet: IIA
Underkategorien som produktet tilhører:(X)
EU-grænse for VOC indhold i g/l år 2010:(YY)
Det maksimale indhold af VOC i det konkrete produkt g/l i blanding klar til brug : ZZZ

Bemærkninger:

H2O Gulvmaling serie 0567 er vort vandfortyndbare alternativ.

Tørfilm:

40 µm

Dette datablad er baseret på vor viden i dag og er ment som en generel orientering om vort produkt og dets
egenskaber. Det skal derfor ikke opfattes som nogen retslig garanti for produktets egenskaber eller egnethed til
en konkret opgave. For vore produkters kvalitet garanteres i henhold til vore almindelige salgs- og
leveringsbetingelser.
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