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Teknisk Data
Bruksområdet: Utendørs
Bindemiddel: Akryl
Glans: 20
Tørketid: +23°C 50 % RF: 2 timer
Overmalbar: +23°C 50 % RF: Minst 8 timer
Luft/Objekt temp: Min +5°C Max +25°C
Luftfuktighet RF: 40-80 % RF (65 % RF
optimalt)
Tynning: Vann
Verktøy: Pensel, rull eller sprøyte
Forbruk: 4-5 m2/l
Emballasje: 10 liter og 100 liter
Farger: Sort ogTeglrød
Rengjøring: Kaldt vann
Oppbevares: Frostfritt
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Produktbeskrivelse
Professional Eternittak er en halvmatt maling for godt
rengjort eternitt, sement og betongplater. Takets vinkel må
være minimum +22°C.
Behandling
Underlaget skal være fast, tørt og godt rengjort for alger,
mose og smuss. Professional Eternittak strykes 2
ganger. Første strøk tynnes med 10 % vann.
Rør godt om i spannet, mal ikke i direkte solskinn eller ved
risiko for regn eller dugg innen 6 timer etter maling.Unngå
å male ved temperatur under +5°C eller ved høy relativ
fuktighet (>80 %).
Helse og Miljø
Lukk åpnede lokk godt igjen. Fjern maling fra verkeøyet før
rengjøring. Brukt verktøy rengjøres omgående etter bruk.
Flytende malingsrester og såperester får ikke tømmes i
avløpet, men leveres til nærmeste miljøstasjon. For
ytterligere informasjon - se Sikkerhetsdatabladet.
Se: www.tomtogtort.no
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