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TEKNISKE DATA blad 

 

KRIDT FINISH SPRAY maling 

 

 
1. Beskrivelse 

Hurtig tørring vandbaseret mat maling. Gør det nemt at dekorere flere overflader med henblik for at 

give dine objekter et vintage touch. 

2. Egenskaber: 

1. Stor tilslutning 

2. Fremragende holdbarhed 

3. Det ikke gult 

4. Mat overflade 

5. Meget nem anvendelse 

6. Hurtig tør 

7. Det kan nemt slibes 

8. Emissionen dans L'air Intérieur *  

      (Décret n º 2011-321 du 23 Mars 2011): A + "TRÈS faibles émissions" 

                        * La Información sobre El Nivel de emisión de sustancias volátiles dentro del Aire interiør,  

                           presentan un riesgo de toxicidad por inhalación, en Una Escala de A + (Emisiones Muy  

                           fiables) a C (fuertes Emisiones) 

9.  

10. Anbefalede anvendelser 

Meget nyttig både indendørs og udendørs. Ideel at anvende på træ, melamin, lærred, jern, plast, 

pap… 

11. Præsentation 

Dåser: 520cc/400ml  

Farver: Blanco Roto/Crema/giftón glaserede/Piedra/Rosa Pétalo/Rosa Empolvado/Verde Menta/Azul 

Índigo/Turquesa Pálido/Turquesa/gris Ceniza/Negro Plomo  

12. Tekniske egenskaber:       
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1. Natur  

2. Opløsningsmidler 

3. Drivmiddel 

4. Tæthed  

5. Viskositet 

6.  % tørstof i vægt      

7. Voc 

8. Gloss al 60 º 

9. Dækning 

 

10. Tørretid ved 20 ºC 

 

 

11. Udbringnings temperatur 

12. Modstandsdygtighed over for varme 

13. Brændbarhed 

14. Pres 

15. Renlighed 

16. Produktets levetid 

Vandbaseret Akrylharpiks 

Vand, alkohol 

Dme 

1,35 ± 0,01 gr./cc 

60 ± 5 SEK (Ford Cup nr. 4, 20 ºC) 

29,5% (teoretisk værdi)  

606 gr./l (teoretisk værdi) 

2 

520/400ml: 2 m2 Ifølge støtte 

 

Overfladisk: 20 min. 

Samlet: 60 minutter 

Genmales: efter 60 minutter 

Fra 10 op til 35 ºC. 

Anbefales op til 90 ºC. 

Yderst BrandFarlig 

4 bjælker ved 20 ºC/ 8 bjælker ved 50 ºC 

Vand inden for de første minutter bagefter, 

> 3 år 

1. Instruktioner 

Den overflade, der skal males, skal være ren, tør og uden nogen form for forurening. Ryste kan. 

Spray i en afstand til 25/30 cm. påføring af tynde, hurtige lag på kryds og tværs. Lad det tørre et 

par minutter mellem lagene. For at opnå en ensartet finish og undgå dryp, er det tilrådeligt at 

anvende to tynde lag i stedet for en tyk en. Ved udgangen af ansøgningen, vende kan på hovedet 

og spray, indtil kun gas kommer ud. 

Når overflade tørret, for at opnå en ensartet finish, kan overfladen let slibes, indtil at opnå den 

ønskede tekstur. 

2. Sikkerhed 

Aerosolen kan være udstyret med de korrespondent sikkerheds angivelser, som skal følges. For 

yderligere information se sikkerheds data bladet. 

 
Oplysningerne i dette tekniske skema er resultatet af den forskning, der er foretaget i vores laboratorium, samt 

reelle erfaringer baseret på applikationer. Men på grund af det faktum, at ganske ofte de produkter, der anvendes i 

forhold uden for vores kontrol, kan vi ikke garanti for gode resultater af produktet, hvis ansøgningen og brug er 

ikke de rigtige. 
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Polígono Industrial Empalme 

C/ Empalme, 27 

Tel. 977 67 76 05 Fax. 977 67 80 72 

43712 LLORENÇ DEL PENEDÈS (Tarragona) 

novasol@novasolspray.com 
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