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Produktbeskrivning
Original Metallfärg är en blank rostskyddstäckfärg för
målning av järn, stål och plåt utomhus och inomhus.
Original Metallfärg kan målas i tjocka skikt och ger i
kombination med lämplig grundfärg ett bra rostskydd.
Original Metallfärg användes som rostskyddstäckfärg vid
målning av t.ex. grindar, räcken, m.m.
Behandling
Vid nymålning skall ytan avfettas noggrant. Grunda 1-2
gånger med Original Metallgrund för att få optimalt
rostskydd.
Färdigmåla 1-2 gånger med Original Metallfärg för att få
ett vackert och hållabart resultat.
Vid ommålning, tvätta hela ytan och mattslipa blanka
ytor. Eventuell rost skall stålborstat bort. Grunda 1-2
gånger med Original Metallgrund på stålrena ytor, för att
få optimalt rostskydd.
Färdigmåla 1-2 gånger med Original Metallfärg för att få
ett vackert och hållabart resultat.
Rör om noga i burken. Måla aldrig under +5°C eller vid en
hög relativ fuktighet (>80%).
Övrigt
Rör om noga i burken innan arbetets början. Måla inte
direkt solsken eller vid risk för regn eller dagg inom ca 2
timmar efter arbetets slutförande.

TEKNISK DATA
Användningsområde: Utomhus
Bindemedelstyp: Alkyd
Torktid 23°C 50% RF: 2 timmar
Övermålningsbar 23°C 50% RF: minst 12
timmar
Luft/Objekt temp: Min +5°C Max +25°C
Luftfuktighet RF: 40-80%RF (65%RF
optimalt)
Förtunning: Alifatnafta
Verktyg: Pensel roller
Färgåtgång: 6-8 m2/liter
Förpackning: 1, 2,5 lit
Baser: BW, BM, BC och Svart
Rengöring: Alifatnafta
Förvaras: Frostfritt
VOC (kat.A/i)500g/l Innehåller Max
470g/l
Hälsa o Miljö
Återförslut öppnad burk väl. Avlägsna färg
från verktyget innan rengöring. Använda
verktyg rengöres omgående efter målning.
Flytande färgrester och tvättvätska får ej
hällas ut i avloppet utan lämnas till
miljöstation. Se även information på
Säkerhetsdatabladet.

AkzoNobel Decorative Coatings AB. Tel 040-35 50 00
Databladen är utgivna enbart i rådgivande syfte. Värdena gäller för normala omständigheter och kan därför variera med t.ex. appliceringssätt, temperatur etc. Vi förbehåller
oss rätten till ändringar utan föregående information. Användaren är ansvarig för att senaste revidering av detta dokument används. Kontroll kan göras på vår hemsida.
AkzoNobel och Nordsjö är varumärken som tillhör the AkzoNobel Group of Companies © AkzoNobel 2009

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

