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Produktbeskrivning
Professional Pansorflex Tjockfilm är en
karbonatiseringshämmande helmatt diffusionsöppen
fasadfärg avsedd för utvändig målning på betong.
Professional Pansorflex Tjockfilm innehåller dralonfibrer
och ett elastiskt akrylbindemedel som gör att man kan
täcka mindre sprickor.

Behandling
Underlaget skall vara fast och rent från smuts, fett och
liknande föroreningar. Betongytor ska vara
genomhärdade (minst 28 dagar) inga synbara
fuktfläckar får finnas vid målning. Betongen ska vara fri
från cementhud och formoljor. Kontrollera först
underlagets tillstånd och utarbeta därefter ett
behandlingsförslag. Tjockfilmsmålningen skall
efterbehandlas med Professional Pansorflex Tunnfilm.
Målning
1. Sugande och kritande ytor bör efter avborstning
grundas med Murtex Pansorflex Facadgrund
2. Färdigmåla 2 gånger med Professional Pansorflex
Tjockfilm
Rör om noga i burken innan arbetets början. Måla inte
direkt solsken eller vid risk för regn eller dagg inom de
närmsta timmarna efter arbetets slutförande. Måla ej när
yttemperaturen är under +5 ºC.
Hälsa och Miljö
Färgskikt kan vid slipning eller behandling med
värmepistol avge hälsofarligt damm och/eller ångor.
Arbeta i ventilerade utrymmen. Använd lämplig personlig
skyddsutrustning (andningsskydd) vid otillräcklig
ventilation. Se även information på Säkerhetsdatabladet
Återförslut öppnad burk väl. Avlägsna färg från verktygen
innan rengöring. Använda verktyg rengöres omgående
efter målning. Flytande färgrester och tvättvätska får ej
hällas ut i avloppet utan lämnas till miljöstation.
Tomemballage lämnas för återvinning.

Teknisk data
Användningsområde: Utomhus
Bindemedel: Akrylsampolymer
Torktid 23°C 50% RF:10 timme
Övermålningbar 23°C 50% RF:12 timmar
Luft/Objekt temp: Min +5°C Max +25°C
Luftfuktighet RF: 40-80%RF (65%RF
optimalt)
Förtunning:Vatten
Verktyg:Pensel, Roller, Spruta
Färgåtgång:2-3 m2/l
Förpackning: 10 liter
Baser: Vit
Rengöring: Såpvatten
Förvaras: Frostfritt
VOC (kat.A/c)40/l Innehåller Max 5/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.
Denna deklaration gäller vit kulör. För
andra kulörer kan siffervärdena variera.
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