
Vara Data Sheet

Metal Pro Fjölakrýl 30

Vörulýsing
Flügger Metal Pro 30 Fjölakrýl myndar sérlega veðurþolna filmu sem
heldur vel bæði gljáa og lit. Málningin er sérstaklega þróuð til að mála
verksmiðjumálaðar málmklæðningar, sink- og plastsólhúðað stál og ál.

Veðurþolin

Hreinsar sig vel

Hálfgljáandi

Notkunarmöguleikar

Efnið hentar sérlega vel á verksmiðjumálaðar málmklæðningar, sink- og plastsólhúðað stál og ál. Notast fyrst og fremst
utanhúss á bárujárnsþök og veggklæðningar úr járni og málmum. Undirlagið þarf að vera grunnað eða áður málað. 

Undirlag

Undirlagið verður að vera hreint, þurrt, heilt og hentugt fyrir yfirborðsmeðhöndlun. Þök með minna en 15° halla henta illa til
málunar.

Meðhöndlun

Laust efni og flagnandi, eldri málningu skal fjarlægja með slípun, vírbursta, háþrýstiþvotti eða sandblæstri áður en málað er. 
Óhreinindi, ryk, fitu og annað sem getur haft neikvæð áhrif á viðloðun skal hreinsa með Flugger Metal Pro Cleaner. Skolið
vel með hreinu vatni á eftir.
Mattslípa skal gljáandi fleti með eldri málningu. Grunna skal óvarið járn, zink og málma eftir þörfum með Metal Pro
Multiprimer.
Berið á 2 umferðir af grunni og 2 umferðir af málningu til að fá sem besta vörn. 
Litir þekja misvel og því má búast við að einhverjir litir kalli á fleiri umferðir til að ná fram fullri þekju. 

Notkun

Notið pensil, rúllu eða sprautu
Val á verkfærum ætti að ráðast af kröfu um lokaáferð. Mismunur á yfirborði getur orsakað litafrávik. Notið alltaf efni með
sama lotunúmeri fyrir samliggjandi eða órofna yfirborðsfleti.
Notið „blautt á blautt“-aðferð við málunina og strjúkið penslinum/rúllunni að endingu í sömu átt. U.þ.b 8-10 m2/ líter af efni
skilar 100 µm blautfilma og 40 µm þurrfilmu í umferð.
Hitastig efnis þegar því er sprautað á verður að vera minnst 12 °C. Kuldi eða hiti getur haft áhrif á seigju efnisins.
Forðast verður alla rakaþéttingu meðan efnið þornar / harðnar. Forðist að vinna í beinu sólarljósi.
Kuldi og aukinn loftraki lengir þurrktíma efnisins, tímann sem þarf að líða á milli umferða og tímann sem efnið tekur að ná
fullri hörðnun.
Hár lofthiti og lítill loftraki stytta þurrktíma efnisins, tímann sem þarf að líða á milli umferða og tímann sem efnið tekur að ná
fullri hörðnun.
Gerið prufu til að kanna viðloðun og tryggja að útkoman sé í samræmi við væntingar. 

Væntanleg útkoma

Hálfgljáandi, þekjandi yfirborð. Myndar slitsterka filmu sem þolir hreinsun með almennum hreinsiefnum, mjúkum bursta,
vatni og klút. Einangrar ekki blæðingar frá kvistum og vatnsleysanlegum litum, vatns- eða nikótínblettum. Sýndu varúð og
settu ekki hluti á yfirborðið fyrr en málningin hefur að fullu harðnað.



Vara Akrýlmálning

Gljái 30;Hálf-gljáa

Eðlisþyngd (kg/l) 1.2

Þurrefnisinnihald vigt % 51

Þurrefnisinnihald rúmmál % 37

Efnisnotkun (m²/ltr.) 8

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

Loftraki Hámarks loftraki 80% RH.

Þurrktími við 20°C, 60% RH (Timar) 1

Fullharðnað Þurrktími við 20°C, 60% RF 6

Fullharðnað Þurrktími við 20°C, 60% RF 28

þynning Á ekki að þynna

Þrif á verkfærum o.s.frv. Vatn 

ábendingar

Mikilvægt er að halda sig við uppgefna þornunartíma til að ná sem bestum árangri. Vandið til verka við hreinsun og slípun.
Við málun skal sannreyna að borið sé rétt magn á flötinn til að ráðlögð lagþykkt náist en það er nauðsynlegt til að hámarka
tæringarvörn. Sjá einnig upplýsingar á merkimiða og notkunarleiðbeiningar á "www.flugger.is"

Athugið!

Ekki hentar að mála þök með minni halla en 15°. Hreingerning og viðhald: Hreinsa skal eftir þörfum með Fluren 37 fjölhreinsi
eða Flügger FacadeAnti-green. Fylgist grannt með málningunni með tilliti til ryðmyndunar. Ef þurfa þykir skal hreinsa, slípa,
grunna og mála aftur.
Verjið nýlega málað yfirborð gegn óhagstæðu veðri.
Gerið viðeigandi ráðstafanir til að verjast áhrifum raka og rigningu á nýlega málað yfirborð.
Yfirborðið nær hámarksstyrk þegar það er fullharðnað.

Umhverfisupplýsingar

Hlífðarbúnaður fyrir: Úðun: Samfestingur, gríma með síu, hlífðargleraugu og hanskar. Penslun/rúllun: Hlífðargleraugu og
hanskar. Pússun: Búnaður til verndar öndunarfærum.
Umhverfisupplýsingar: Fjarlægið sem mesta málningu af verkfærunum og þrífið þau svo með vatni. Hellið ekki
málningarafgöngum í niðurföll heldur farið með á næstu endurvinnslustöð. Haldið sóun í lágmarki með því að reikna út
nauðsynlegt magn áður en verkið hefst. Geymið umfram málningu með réttum hætti til að hægt sé að nota síðar og
lágmarka þannig umhverfisáhrif.

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

Viðbótar upplýsingar

Skrád i gagnagrunn fyrir vistvænar byggingarvörur á Nordurlöndunum (Nordic Ecolabelling Building Products Database), sem
er skrá yfir vörur sem er heimilt ad nota vid Svansmerkt byggingarverkefni.

Tæknilegar upplýsingar
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