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Produktbeskrivelse
Perform+Easy2Clean er en vanntynnet silkematt akryl
veggmaling til innendørs bruk der det ønskes en overflate
som er vaskbar og enkel å rengjøre.
Perform+Easy2Clean er beregnet til bruk på puss,
betong, lettbetong, glassfiber/slettvegg og
bygningsplater som spon, gips osv. Perform+ Easy2Clean
er spesielt utviklet for bruk i miljøer som krever en ekstra
vaskbar overflate, som for eksempel i kjøkken, entre/hall
og barnerom. På veggflater som regelmessig utsettes for
vann anbefales Perform+ Bathroom.
Behandling
Samtlige underlag sparkles etter behov. Grunn med en av
Nordsjös egnede grunninger og gi deretter flaten 1-2 strøk
med Perform+ Easy2Clean. Dårlig bundet/smittende
underlag grunnes med Professional Binder før maling.
Tidligere malte flater vaskes med Nordsjö Original
Forvask. Blanke flater mattes ned. Mal 1-2 strøk med
Perform+ Easy2Clean. Mal ikke når
overflatetemperaturen er under +5°C.

Tekniske data
Bruksområde: Innendørs
Bindemiddel: Akryl
Glans: Matt 10
Tørketid: +23°C 50 % RF: 2 timer
Overmalbar: 6 timer
Luft/underlags temp: Min +5°C
Fotynning: Vann
Verktøy: Pensel, rull og sprøyte
Forbruk: 6-8m2/liter
Emballasje störrelse: 1L, 2,5L og 10L
Renjøring: Såpevann
Oppbevares: Frostfritt
VOC: (kat. A/a): 30 g/l. Inneholder
max 1g/l.

Helse og Miljø
Gamle malingssjikt kan ved sliping eller ved behandling
med varmepistol avgi helsefarlig gass. Arbeid i ventilerte
rom. Bruk alltid riktig tilpasset verneutstyr. Se øvrig
informasjon på sikkerhetsdatabladet. Sørg for at åpnet
spann lukkes godt. Stople ut malingsrester fra verktøyet
før rengjøring. Brukt verktøy rengjøres umiddelbart etter
maling. Flytende malingsrester og renseveske må
ikke tømmes ut i avløpet, men leveres til nærmeste
miljøstasjon. Tomemballasje leveres til gjenvinning.

Denne deklarasjsjonen gjelder BW.For
andre farger kan sifferverdiene variere.
Dette produkt oppfyller kravene til Svanen.

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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