DecoHOME #5 Vægmaling
Produktinformation
Beskrivelse: Lugtsvag og robust acryl vægmaling med ekstra god dækkeevne, som kan tones i tusindvis af
nuancer. Produktet fremstår med en flot finish og kan benyttes direkte på glasvæv og filt, samt puds, beton og
velafbundet spartelmasse.
DecoHOME 5 lever op til dækklasse 1 (EN 13300) og vaskeklasse 2 (EN 13300).
Behandling Underlaget skal være rent, tørt, bæredygtigt og klargjort til maling. Tilsmudsede og tidligere malede
overflader rengøres med grundrens. Nyt og sugende underlag grundes med forankringsgrunder/microdispers.
Temperaturen bør være mellem 10 til 25oC. under arbejdet.
Sikkerhed & miljø
Pensel/Rulle: Anvend arbejdstøj, PU-hansker, og beskyttelsesbriller. Sprøjte: Beskyttelsesdragt, PU-handsker og
ansigtsskærm. A2P3-maske, luftforsynet ved mere end 3 timers dagligt arbejde.
Opbevaring: Frostfrit, køligt og tæt tillukket.
Bortskaffelse: Rester skal afleveres på kommunal modtagestation.
Bemærk
Mindre spild af maling, hvis du på forhånd anslår, hvor meget du skal bruge. Genvind ubrugt maling til genbrug.
Genbrug af maling kan effektivt mindske produktets miljøpåvirkning i dets levetid.
Yderligere information om produktets anvendelse findes på www.decofarver.dk
Produktet indeholder biocidmidler
Indeholder 1,2-benzisothiazol-3(2H)-on; 5-chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on [EF nr. 247-500-7], blanding (3:1)
med 2-methyl-2H-isothiazol-3-on [EF nr. 220-239-6]; 2-methyl-2H-isothiazol-3-on. Kan udløse allergisk reaktion.
EU-grænseværdi for dette produkt: (Kat. A7a) 30 g VOC/l. (2010). Dette produkt indeholder max: 30 g VOC/l.

Tekniske data
Bindemiddel:
Glans:
Kulør:
Tørretid:
Påføring:
Fortynding:
Rengøring:
Rækkeevne:
Værktøj:
Mal-Kode:

Acrylstyren
Ca. 5, mat
Hvid A-Base og Base C
Ca. 30 min, overmalbar ca. 2 t, gennemhærdet ca. 4 uger (+20 °C, 65% RF)
+10 ºC til +25º C. RF: 40-80%
Vand
Vand
7-8 m²/ltr.
Rulle, pensel eller malersprøjte
00-1 (1993)

Denne produktinformation er baseret på praktisk afprøvning og laboratorieforsøg, og er en vejledning ved valg af produkt og arbejdsmetode.
Benyt altid senest opdaterede version, som kan hentes på www.decofarver.dk. Da brugerens arbejdsforhold ligger udenfor vort kendskab og
kontrol, kan vi ikke påtage os et generelt ansvar for det opnåede resultat.

