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Professional 20 er en halvmatt vanntynnet veggmaling
med meget god dekkevne for innendørs bruk på puss,
betong, lettbetong og ulike bygningsplater, glassfibervev
mm.
Behandling
Puss, betong samt ulike bygningsplater sparkles etter
behov. For beste resultat, mal 1 strøk med Professional
Grund+ og ferdigmal 1-2 strøk med Professional 20.
Tidligere malte flater vaskes med Original Forvask etter
produktets anvisning. Blanke flater mattslipes med
sandpapir.
Dårlig bundet underlag grunnes med Professional Binder
før maling.
Unngå å male når temperaturen er under +5°C.
Helse og Miljø
Malingssjikt kan ved sliping eller behandling med
varmepistol avgi helsefarlig støv eller røyk. Sørg for å
arbeide i ventilerte rom. Bruk passende personlig
værneutstyr ved dårlig ventilasjon. Se informasjon på
sikkerhetsdatabladet. Lukk godt igjen åpnede lokk. Brukt
verktøy rengjøres omgående etter maling. Flytende
malingsrester og såpevann må ikke tømmes i avløpet,
men leveres til nærmeste miljøstasjon. Tomemballasje
leveres til gjenvinning.
Se: www.tomtogtort.no

Produktegenskaper
Bruksområde:Innendørs
Bindemiddel: Sampolymerdispersjon
Glans: 20
Tørketid: +23°C 50 % RF:Gjennomtørr 1
time
overmalbar 2 timer
Luft/temp: Min +5°C
Luftfuktighet RF: 40-80 % RF (65 % RF
optimalt)
Fortynning: Vann
Verktøy: Pensel, rull og sprøyte
Forbruk: 8-10 m2/liter
Emballasje: 2,5, 5 og 10
Baser: BW,BM, BC, S0502-Y
Rengjøring: Såpevann
Oppbevares: Frostfritt
VOC: (kat. A/a): 30 g/l. Inneholder max 2
g/l.
Denne deklarasjonen gjelder BW.For andre
farger kan sifferverdiene variere.
Miljø
Dette produktet oppfyller kravet for EUBlomsten og Svanen.
Minimer ditt forbruk ved å finne ut ut hvor
mye du trenger.
Ta vare på rester slik at du kan bruke det
igjen. Gjennom å bruke malingsrestene
minsker du produktets miljøpåvirkning.
For mer informasjon se
www.nordicecolabel.org
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