
Teknisk information

Indeko-W
Mat kunstharpiksbaseret indendørsmaling med
langtidsbeskyttende film mod skimmelangreb Vaskeslag klasse 2
svarende til skurebestandig i henhold til DIN 53778.

Produktbeskrivelse

Til højkvalitets bestrygning af skimmeludsatte indendørs overflader samt overflader i industrianlæg,
hvor der forekommer høj luftfugtighed som f.eks. bryggerier, slagterier, mejerier, konservesfabrikker
samt i visse tilfælde også til at lette hygiejnen i private boliger. Indeko-W er testet i henhold til de tyske
retningslinjer for emissioner af flygtige stoffer fra byggeprodukter (AgBB) med henblik på egnethed til
anvendelse indendørs. Testene viste, at Indeko-W holder sig inden for de strenge krav for emission af
flygtige stoffer.

Indendørs lofter og væggeAnvendelsesformål

■ Vandfortyndbar og lugtsvag
■ Diffusionsåben
■ Sd < 0,1 m
■ Filmbeskyttende egenskaber mod påvirkning af fungicider og bakteriecider
■ Nem at påføre 

Egenskaber

Plastdispersion i henhold til DIN 55945. Materiale

12,5 literEmballage/emballagestørrelser

HvidFarver

Helmat (mat i henhold til DIN EN 13 300)Glansgrad

Køligt, men frostfritOpbevaring

Specifikationer i henhold til DIN EN 13 300
Ved toning kan der forekomme afvigelser fra de tekniske specifikationer.

Tekniske data

■Vådafrivning: Klasse 2, svarende til skurebestandig
i henhold til DIN 53778.

■Kontrastforhold: Dækkeevne klasse 2, ved en
fyldighed på 6 m²/l henh. 150 ml/m2 

■Maksimal kornstørrelse: Fin (< 100 µm)
■Densitet: ca. 1,5 g/cm3 

VOC: EU-grænseværdi for dette produkt (Kat A/a): 30 g/l (2010).
Dette produkt indeholder maks. 30 g/l VOC.

Bemærk



Teknisk information
Bearbejdning

Overfladen skal være tør og fri for tilsmudsninger og vedhæftningshindrende substanser. Vær
opmærksom på VOB, del C, DIN 18363, stk. 3.

Før der males, skal overfladerne være tørre, faste og rengjorte for snavs og fedt.Klargøring af underlag

Lofter og vægge, som er misfarvede af nikotin eller sod, grundes med IsoSpärr Ultra. Malede
overflader renses med malerrens. Blanke overflader matslibes. Meget sugende overflader grundes
med CapaSol LF.

Grund- henh. mellemstrygning: Indeko-W, fortyndet med maks. 10 % vand.
Slutstrygning: Indeko-W, fortyndet med maks. 5 % vand.

Fortynding

6-8 m²/liter
Forbruget af maling er beregnet på jævne, ikke-sugende overflader og kan variere afhængigt af
arbejdsmetode.

Dækkeevne

Arbejdstemperatur min. +8°CBetingelser for påføring

Støvtør: 1 time
Kan overmales: 4 timer
Gennemhærdet: flere døgn
(værdierne gælder ved +23°C, RF 50%)

Tørring/tørretid

Påføres med pensel eller rulle.Værktøjer

VandRengøring af værktøj

Bemærkninger

Aftør værktøjet grundigt, før det rengøres i vand.Rengøring og desinfektion

Flydende malingrester skal ikke hældes i afløbet, men indleveres på den lokale miljøstation. Luk
dunken grundigt efter brug. Dunke, der er grundigt tømte, indleveres til genbrugsstationen.

Bortskaffelse

I lokaler, hvor der opbevares eller tilberedes fødevarer, må der ikke anvendes opløsningsmiddelholdige
grundingsmidler. Sådanne lokaler skal udluftes i mindst 3 døgn efter at være blevet malet med Indeko-
W.

Udførlige oplysninger

Indeko-W indeholder specielle aktive stoffer mod skimmelvækst på belægninger. Det anviste lag af
aktive stoffer giver en langvarig men dog tidsbegrænset beskyttelse, og deres effektive tid afhænger af
forhold som f.eks. fugtbelastning og infektionstryk. En varig forebyggelse af skimmelangreb er derfor
ikke altid garanteret alene ved at følge de malertekniske forholdsregler.

Efterbehandling:
Indeko-W-behandlede overflader kan efterbehandles med dispersionsmaling. Olie- og
alkydharpiksbaserede malinger er ikke egnede, da de aktive stoffer, der indgår i Indeko-W, vil forhindre
malingen i at tørre.
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