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Produktbeskrivelse
Professional Metal Roof er en halvblank dekkende maling
beregnet for maling av metalltak. Ved å male taket med
Professional Metal Roof oppnås det utmerket utendørs
beskyttelse. Malingen har høy farge- og
glansbestandighet. Professional Metal Roof har en
konsistens som gjør at den er lett å påføre og kan legges
på i tykke sjikt. Sammen med god utflytningsevne gir dette
en svært god dekkevne.
Behandling
Ved maling av metalltak skal taket ha en helning på
minst 22° grader. Er metalltaket fabrikklakkert med PVF2,
organosol eller plastisol må først all gammel maling til
metallren overflate fjernes ved hjelp av vannblåsing eller
malingsfjerner. Tidligere malte flater vaskes nøye til det
ikke kritter. Polyesterflater kan ha behov for å slipes for å få
god vedheft. Blanke flater mattes. OBS! Gjør alltid en
vedheftsprøve. Ved rustskader skal overflaten stålbørstes
til minst St 2. Grunn skaden med Professional Traditional
Metal Primer minst 40 mikrometer. La tørke i minst 48
timer for å få god vedheft. Sinkbelagte overflater avfettes
med Original Forvask. Slip sinkbelagt flater for optimal
vedheft. På sinkbelagte flater med en eller annen form for
behandling er det viktig å kontrollere vedheften. OBS! Gjør
alltid en vedheftsprøve. Aluminium skal vaskes samt slipes
og grunnes med Professional Metal Primer 40 mikrometer.
OBS! Gjør alltid en vedheftsprøve. Overflaten skal være tørr
og ren før du maler med Professional Metal Roof. Påføres 2
ganger til et tørt sjikt på minst 80 mikrometer. Alternativt 1
gang 60 mikrometer. Ikke glem å gjøre en vedheftsprøve.
Øvrig
Rør godt om før bruk. Mal ikke i direkte sol eller ved
mulighet for regn eller dugg innenfor 6 timer etter
sluttføring av arbeidet. Mal aldri hvis temperaturen er
under +5°C eller ved høy relativ luftfuktighet (>80 %).
Se: www.tomtogtort.no

Teknisk data
Bruksområde: Utendørs metalltak
Bindemiddel: Akryl
Støvtørr: +23°C 50 % RF: 2 timer
Overmalbar: Minst 6 timer
Luft/Objekt temp: Min +5°C Max + 25°C
Luftfuktighet RF: 40-80 % RF (65 % RF
optimalt)
Fortynning: Vann
Verktøy: Pensel, rull og sprøyte
Forbruk: 6-8 m2/l
Emballasje: 2,5 liter og 10 liter
Base: Svart og Rød
Rengjøring: Såpevann
Oppbevares: Frostfritt
Helse og miljø
Dette produktet oppfyller kravene til
miljømerket Svanen. For mer informasjon, se
www.svanemerket.no
Lukk godt igjen åpnede lokk. Brukt verktøy
rengjøres omgående etter maling. Flytende
malingrester og såpevann må ikke tømmes
i avløpet, men leveres til nærmeste
miljøstasjon. Tomemballasje leveres for
gjenvinning. For ytterligere informasjon - se
sikkerhetsdatabladet.
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