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Produktbeskrivelse
Murtex Silicate Primer er en 1-komponent bindende
grunning beregnet til bruk på utvendige porøse og
sugende underlag av betong, mur/puss,
fibersementplater og tegl, samt gamle silikat- og
mineralske underlag.
Behandling
Underlaget skal være godt rengjort. Det er viktig at
underlaget er fast og godt bundet.
Maling
1. Dårlig bundne og krittende underlag børstes nøye til
fast underlag. Sprekker/riss skrapes og repareres med en
masse som samvirker med det eksisterende materialet.
2. Sterkt sugende flater, f.eks. flater som tidligere har vært
malt med kalkmaling skal seises med Murtex Silicate
Primer fortynnet med vann 1:1. Godt bundet underlag
skal ikke forbehandles.
3. Grunn med Murtex Silicate blandet med Murtex Silicate
Primer 2:1.
4. Ferdigmal med Murtex Silicate, eventuelt fortynnet med
maks 10 % vann. Ved påføring oppnås best resultat og
fargestabilitet med kryssrulling.
Advarsel
Murtex Silicate er sterkt etsende på glass, keramikk, fliser,
naturstein og metall. Beskytt omkringliggende overflater
mot søl og benytt alltid beskyttelsesbriller og
arbeidshansker.

Teknisk data
Bruksområde: Utendørs
Bindemiddel: Kalivannglass
Støvtørr: +23°C 50 % RF: 1 time
Overmalbar: 12 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, nymaling: 5-7 m2/l
Emballasje: 2,5 liter og 10 liter
Rengjøring: Såpevann
Oppbevares: Frostfritt
VOC: (kat. A/c) 40 g/l. Inneh. max 25 g/l.
Øvrig
Rør godt om før bruk. Mal ikke i direkte sol
eller ved mulighet for regn eller dugg de
nærmeste timene etter sluttføring av
arbeidet.
Denne deklarasjonen gjelder farge hvit.
For andre farger kan sifferverdiene variere.

Mal aldri hvis temperaturen på flaten som skal males er
under +10°C eller ved høy relativ luftfuktighet (>80 %).
Helse og miljø
Lukk godt igjen åpnede lokk. Brukt verktøy rengjøres
omgående etter maling. Flytende malingrester og
såpevann må ikke slippes i avløpet, men leveres til
nærmeste miljøstasjon. Tomemballasje leveres til
gjenvinning. For ytterligere informasjon - se
sikkerhetsdatabladet.
Se: www.tomtogtort.no
AkzoNobel Coatings A/S. Tel 66 81 94 00
Databladene er kun ment som rådgivende. Verdiene gjelder ved normale omstendigheter og kan derfor variere med f.eks.
påføringsmetoder, temperaturer osv. Vi forbeholder oss retten til endringer uten forutgående varsel. Bruker er ansvarlig for at
siste reviderte utgave av dette dokument benyttes. Kontroll kan gjøres på vår hjemmeside. AkzoNobel og Nordsjö er
varemerker som tilhører the AkzoNobel Group of Companies.
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