
                                        

                                        

                                    

Name: 3 L ✓

Name: 10 L ✓

Vara Data Sheet

Special Grund

Vörulýsing
Viðbót fylltur grunnmálningu sem skilar mattri áferð. Tryggir jafnan,
mettaðan og fylltan botn sem hentar til að klára með loft- eða
veggmálningu í viðeigandi gæðum.

Grunnmálning

Viðbót fylltur

Mött

Merkingar

Notkunarmöguleikar

Grunnmálningu fyrir múr, steypu, gifsplötur og spartslaða yfirborðsfleti sem litaður grunnur áður en málað er með vegglitum
og loftlitum.
Einnig notað til grundvallar málverk gler flóka, gler efni og trefjum fannst.

Undirlag

Verður að vera hreint, þurrt, heilt og hentugt fyrir yfirborðsmeðhöndlun. 

Meðhöndlun

Fjarlægið laust efni og málningu með því að hreinsa og pússa.
Fjarlægið óhreinindi, gróm, feiti og kalkefni með því að hreinsa með Fluren 37.
Vatnsleysanlega upplitun, nikótín og sót er hægt að hreinsa með Fluren 49.
Pússið fyrir matta áferð eins og þörf krefur.
Í sprungur, ójöfnur og göt þarf að spartla. 
Hægt er að grunna íseygt og gljúpt undirlag með Flügger Sealer.



Vara Grunnmálning

Gljái Matt

Eðlisþyngd (kg/l) 1.44

Þurrefnisinnihald vigt % 64

Þurrefnisinnihald rúmmál % 49

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 4

Fullharðnað Þurrktími við 20°C, 60% RF 28

Heildarlosun samkv. ISO 16000-9:2011: (<  µg/m²h eftir 28 daga) 20

þynning Vatn.Ef sprautað er má þynna 5-10%.

Þrif á verkfærum o.s.frv. Vatn

Notkun

Pensill, rúlla eða úði. 
Val á verkfæri/áhaldi ræðst af áferðinni. 
Berðu blautt í blautt og ljúktu með því að nota pensil/rúllu í sömu átt. 
Ávallt skal nota sama lotunúmerið á samliggjandi/samfellt yfirborð.
Mismunur á yfirborði getur orsakað litafrávik.
Kuldi/hiti getur haft áhrif á seigju efnisins. 
Efnishiti fyrir úðun, lágm. 12⁰C. 
Hindra þarf rakaþéttingu við þurrkun/hörðnun.
Kuldi og aukið rakastig lengir þurrktíma, fulla hörðnun og tíma á milli yfirmálunar.
Aukið hitastig og lágur loftraki dregur úr þurrktíma og fullri hörðnun. 
Ávallt skal framkvæma prófunarmeðhöndlun til að athuga og samþykkja viðloðun og útkomu.

Væntanleg útkoma

Mött, þekjandi yfirborð. 
Málið yfir með málningu að eigin vali.

Umhverfisupplýsingar

Fjarlægið sem mesta málningu af verkfærunum og þrífið þau svo með vatni. 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

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.

Fyrir þessa vöru er gefið út: Environmental Product Declaration

Tæknilegar upplýsingar

https://www.environdec.com/library/epd3199
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