
                                        

                                        

                                    

Name: Base KL ✓

Name: Base KD ✓

Vara Data Sheet

KABRIC
DETALE CPH er einstök vörulína sem ætluð eru til skrauts sem er hægt að
gera virkilega öðruvísi hluti með. Litirnir og áferðirnar eru innblásin af
skandinavískri hönnun og hefð og fyrirmyndin er breytileiki náttúrunnar.
Vörurnar henta bæði fagmönnum og þeim sem vilja gera hlutina sjálfir.

Vörulýsing
Sérlega mött málning fyrir veggi, loft og húsgögn til skrauts. Skilar yfirborði
með lifandi, munstraðri áferð. Ráðlagt fyrir svæði með eðlilegar kröfur um
notkun sem verða fyrir hóflegu magni af óhreinindum og sliti. Til varnar óhreinindum og bætt ending eru
ráðlagt að nota DETALE Topcoat í lokaumferð yfir Kabric. Húsgögn ætti einnig klára með því að lakka
þau með hentugu lakki.

Auðvelt að bera á

Mött, munstruð áferð

Ending sem samsvarar flötum (möttum) máluðum fleti

Merkingar

Notkunarmöguleikar

Stofur, anddyri, skrifstofur, verslanir, tannlæknastofur, skrifstofur, hótel og veitingastaðir.
Steypa, léttsteypa, múr, múrsteinn, gifsplötur og áður málaðir fletir.

Undirlag

Verður að vera hreint, þurrt, þétt og henta til yfirborðsmeðhöndlunar. 

Meðhöndlun

Fjarlægið laust efni og málningu með því að hreinsa, pússa og þurrka af.
Fjarlægið óhreinindi, fitu, feiti og lausa málningu með því að hreinsa vel.
Hart, slétt undirlag skal pússa í matta áferð og mála með grunni.
Í sprungur, ójöfnur og göt þarf að sparsla. 
Hægt er að grunna íseygt og gljúpt undirlag með venjulegum grunni.
Berðu á tvisvar. Pússa skal með sandpappír skil og horn áður en síðasta umferð er borin á. 
Kláraðu verkið, ef þörf krefur, með DETALE Topcoat.



Gljái Ultramött

Eðlisþyngd (kg/l) 1.19

Þurrefnisinnihald vigt % 64

Þurrefnisinnihald rúmmál % 57

[wetgoodTDSCoverageLong] 1

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

Loftraki Hám. loftraki 80% RH.

Þurrktími við 20°C, 60% RH (Timar) 1

Fullharðnað Þurrktími við 20°C, 60% RF 3

Fullharðnað Þurrktími við 20°C, 60% RF 28

Þrif á verkfærum o.s.frv. Vatn

Notkun

Berið á með rúllu, í misjafnar áttir til að ná lifandi áferð, jafnt og í nægu magni.
Undirbúið flötinn með því að nota spartlspaða eða bursta.
Ákvarðaðu verkfæraval þitt á grundvelli þeirra krafna sem þú vilt fyrir lokaútkomu.
Berið á blautt á blautt, lágmarkið sýnileg óhreinindi og skil. 
Kuldi/hiti getur haft áhrif á seigju efnisins. 
Forðist myndun rakaþéttingar.
Kuldi og aukið rakastig lengir þurrktíma, tefur fulla verkun og lengir tíma á milli yfirmálunar.
Mikill hiti og lítill loftraki draga úr þurrktíma og leiða til þess að efnið tekur sig ekki jafnmikið. 
Alltaf skal prófa til eftirlits og samþykkis fyrir viðloðun og árangur.

Væntanleg útkoma

Flatt, munstrað yfirborð.
Þolir hreinsun og þvott með mildu hreinsiefni án núnings, með vatni og þurrka skal með rökum klút.
Varist að setja hluti á yfirborðið áður en málningin er að fullu hörðnuð.

ábendingar

Áhrifin efnisins koma fram með vinnsluaðferðinni þá vegna þess hvernig rúllað er og sparslað á vegginn. 
Gættu þess að sparsla í mjúkum bogum og forðastu að bera efnið alltaf á í sömu átt en þá myndast meiri áhrif og líf í
lokaútkomunni.
Þegar efnið er borið á með pensli myndast áhrifin eftir því hvernig veggurinn er gerður. 
Við mælum með mjúkum, sveigðum burstastrokum eða stuttum burstastrokum í kross.

Umhverfisupplýsingar

Fjarlægið sem mesta málningu af verkfærunum áður en þú þværð þau. Hellið ekki leifum af fljótandi málningu í niðurföll
heldur farið með leifarnar á næstu endurvinnslustöð. Lágmarkið leifar og sorp eftir málun með því að reikna út nauðsynlegt
magn áður en verkið hefst. Geymið umframmálningu með réttum hætti til að hægt sé að nota leifar síðar og lágmarka
þannig umhverfisáhrif.

Geymsla: Á svölum, frostlausum stað og vel lokað

Tæknilegar upplýsingar
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