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Teknisk data
Bindemiddel: Alkyd/Akryl
Glans: 25
Støvtørr: +23°C 50 % RF:1 time
Overmalbar: +23°C 50 % RF:4 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: 4-6 m2/l ved nymaling
Forbruk, ommaling: 6-8 m2/l ved
ommaling
Emballasje: 1, 2,5, 5 og 10 liter
Base: BW, BM, BC, 334 Rød, 337 Black
Rengjøring: Såpevann
Oppbevares: Frostfritt
VOC: (kat. A/c) 130 g/l. Inneh. max 20 g/l.
 
Denne deklarasjonen gjelder BW. For andre
farger kan sifferverdiene variere.
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Produktbeskrivelse
Nordsjö Outdoor Classic er en dekkende hybridmaling av
høy kvalitet, har god inntrengningsevne og vedheft til
underlaget, samt sikrer overflaten lang holdbarhet med
god farge-, glans og værbestandighet.
 
Behandling
Underlaget skal være tørt (max 16 % vekt-t), rent, tørt, fast
og bæredyktig og være fri for begroinger. Nytt tre grunnes
med Tinova Wood Base Oil. For beste resultat grunnmales
alle flater med Tinova Primer Exterior+ for bedre
porefylling, samt en bedre overflatefinish. Ferdigmales 2
ganger med Nordsjö Outdoor Classic. Rør godt om i
spannet før arbeidet begynner. Mal ikke i direkte sollys,
eller under + 5°C eller ved høy relativ luftfuktighet (over 80
%).
 
Helse og Miljø
Malingssjikt kan ved sliping eller behandling med
varmepistol avgi helsefarlig støv og/eller røyk. Sørg for å
arbeide i ventilerte rom. Bruk egnet personlig verneutstyr
(støvmaske) ved dårlig ventilasjon. Se informasjon på
sikkerhetsdatabladet. 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
til gjenvinning. Se: www.tomtogtort.no

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

