DEKORATIV PLETMALING

TEKNISKE DATA
DATA AKTUALIZACJI: 14.11.2017

BRAND

PRIMACOL® DEKORATIV

PRODUKT

Dekorativ pletmaling
Dekorativ og beskyttende maling
til vægge
•

Nem påføring

•

Mat/ satin/ perle

PAKNING

1L–3L

EGENSKABER

Primacol Dekorativ Pletmaling er et farveløst lag til dekoration og beskyttelse af vægge.
Pletmaling kan bruges uden farvning eller farves til enhver kulør med Primacol Pigment.
Produktet har dobbelt effekt – dekorativ og beskyttende (beskytter dekorative lag mod vand
og forbedrer vaskbarheden). Pletmaling findes i tre versioner: mat, satin og perle. Pletmaling
kan påføres på puds, filler, beton, gipsplader, speciel puds og dekorativ spartelmasse, f.eks.
Anticco, tapet og andre overflader.
Ved at påføre pletmaling med forskellige værktøjer (pensler, ruller, strukturruller, svampe,
kitknive, etc.) og forskellige metoder (male, pensle, sløre) såvel som at kombinere malingen
med

andre

Primacol Dekorativ-produkter

(pigment, metalfernis, strukturspartelmasse,

strukturmaling) er det muligt at opnå et utal af effekter. Du kan frit eksperimentere med at
opdage nye, spændende og unikke dekorative effekter.

PÅFØRING

Pletmaling kan bruges ved temperaturer >6o C. Absorberende overflader skal først primes med
Primacol Primer. Omrør før brug. Udfør en spottest før det egentlige arbejde for at sikre, at den
endelige effekt er som ønsket. Arbejd på mindre områder af gangen (1-2 m²). Gå videre til det
næste område, når det første er færdigt, og fortsæt til hele væggen er dækket.

OVERFLADEFORBERE

Overfladen skal være ren, stabil og affedtet. Ved nyt kalkpuds skal det først modnes i 3-4 uger,

DELSE

før dekorative lag påføres.

OPBEVARING

Opbevar i den originale, tætlukkede beholder ved temperaturer mellem 5-30° C på et tørt
sted. Beskyt mod direkte sollys. Beskyt mod frost. Efter åbning skal produktet bruges
indenfor 2 dage.

SIKKERHED

Opbevar udenfor børns rækkevidde. Undgå kontakt med øjne og hud. Benyt beskyttende tøj,
da pletmalingen er svær at fjerne. Udluft rummet, indtil lugten er helt væk.

TEKNISK INFORMATION

Kemisk komposition

Vand-akryl-dispersion, pigment,
hjælpestoffer

Værktøj

Pensel, rulle, svampe
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Transparent væske

Rækkevidde ved 1
lag

12-16 m2/L

Lugt

Let, karakteristisk

Fortynding

Vand

pH

7,5-8,5

Totaltør

12-24 timer

Rækkeevne

0,96-1,035 g/cm³

Rensning af værktøj

Vand med rengøringsmiddel

VOC-grænse

max. 10 g/l (Cat. A/e/WB): 200
g/l

Holdbarhed

Se beholderen

Farve/ finish

Antal lag
Påføring af andet lag
Berøringstør

INFORMATION

1-2
3-4 timer
1-3 timer

Informationen i dette datablad giver anbefalinger og mulige eksempler. Informationen gives i
henhold til vores nuværende viden og erfaring og fratager ikke forbrugeren det ansvar at gøre
sine egne tests for at tjekke produktets beskaffenhed i forhold til projektet.
Producenten forbeholder sig rettighederne til at ændre denne information uden at oplyse
forbrugeren om dette.

