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Teknisk data
Bruksområde: Inne og Utedørs
Bindemiddel: Alkyd
Støvtørr: +23°C  50 % RF: 1 time
Overmalbar: 6 timer
Luft/Objekt temp: Min +5°C Max + 25°C
Luftfuktighet RF: 40-80 % RF (65 % RF
optimalt)
Verktøy: Pensel og rull 
Forbruk: 10 m2/liter
Emballasje: 1, 2,5 liter 
Base: Hvit,Rød
Rengjøring: White spirit/ Universaltynner
Oppbevares: Frostfritt
VOC: (kat. A/i) 5000 g/l. Inneh. max 450
g/l.
Helse og miljø
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. For ytterligere informasjon -
se sikkerhetsdatabladet. 
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Produktbeskrivelse
Professional Traditional Metal Primer er en rusthindrende
alkydgrunning  som er beregnet for bruk på
stålkonstruksjoner inne og ute, Kan overmales med de
fleste malingstyper. Ved overmaling med maling som
inneholder sterkere løsemidler kan det være behov for
lengre tørketid enn oppgitt. Gjør et prøvestrøk før
overmaling påbegynnes.
Behandling
Underlaget skal være fast og rent for smuss, fett og andre
forurensninger. Skrap og børst til minst St 2 ifølge SS
055900 eller sandblås til Sa 2,5. Påfør 1-2 strøk
Professional Traditional Metal Primer 70-140 my våt film
(40-80 my tørr film). Ferdigmal med egnet maling fra
Nordsjö.
Øvrig
Rør godt om før bruk. Mal ikke i direkte sol eller ved
mulighet for regn eller dugg innenfor 2 timer etter
sluttføring av arbeidet. Mal aldri hvis temperaturen er
under +5°C eller ved høy relativ luftfuktighet (>80 %).
Se: www.tomtogtort.no
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