
Vara Data Sheet

Interior segul málning

Vörulýsing
Flügger Interior Magnetic Board er grunnur með seguláhrif sem gerir þér
kleyft að útbúa fallegar upphengitöflur á margs konar flötum. Þegar
grunnurinn er orðinn þurr skal mála yfir með málningu sem minnst hefur
gljástig 7. Þegar það er búið, þá er upphengitaflan komin.

Búðu til glæsilega upphengitöflu - þar sem þú óskar

Seguláhrif - á margs konar flötum

Má nota með töflumálningunni okkar. Þannig fæst segulmögnuð tafla sem hægt er að kríta á.

Notkunarmöguleikar

Hentar inannhúss, á flesti veggfleti til að útbúa segultöflu. T.d. á steinveggi, spartlaða veggi og gipsplötur, tré, spónaplötur og
MDF plötur.

Meðhöndlun

Undirlagið þarf að vera hreint, þurrt, þétt, traust og henta til yfirmálunar. Óhreinindi, ryk, fitu og annað sem getur haft
neikvæð áhrif á viðloðun skal hreinsa með Fluren 37. Mattslípið gljáandi fleti. Hristið mjög vel fyrir notkun og hrærið á meðan
á notkun stendur. Berið vel á, í 2-3 umferðum, með pensli eða rúllu. Málið svo 1-2 umferðir yfir með málningu í lit að eigin
vali (Lagmárks gljástig 7).

ábendingar

Flügger Magnetic Board má einnig nota á tré. Því meiri þensluhreyfingar í trénu þeim mun hættara er á sprungumyndun. Sé
t.d. málað á furu er rétt að prófa á litlum fleti og sjá hvort grunnurinn springur.

Athugið!

Segulgrunnurinn inniheldur málmagnir sem geta virkað ljósrauðar á yfirborðinu þegar dósin er opnuð. Þessar agnist blandast
og efnið jafnast þegar dósin er hrist eða hrært upp í efninu. Einnig er gott að hafa hugfast að lyktin af efninu er sterk þegar
dósin er opnuð. Þessi lykt hverfur þegar efnið þornar. 

Geymsla: Geymist á köldum en frostlausum stað. Gætið þess að umbúðirnar séu vandlega lokaðar.



Vara Grunnmálning

Eðlisþyngd (kg/l) 2,4 

Þurrefnisinnihald vigt % 80

Þurrefnisinnihald rúmmál % 52

Efnisnotkun (m²/ltr.) 6

Lágm. vinnuhitastig við notkun og þornun/hörðnun Min. +10°C

Þurrktími við 20°C, 60% RH (Timar) 1

Fullharðnað Þurrktími við 20°C, 60% RF 4

þynning Vatn, mest 2%

Þrif á verkfærum o.s.frv. Vatn og sápa

Tæknilegar upplýsingar

Núverandi TDS útgáfa

janúar 2019

Í staðinn fyrir TDS útgáfu

janúar 2017


