
                                        

                                        

                                    

Name: White ✓

Produktdatablad

REFLEKT Takmaling

Produktbeskrivelse
REFLEKT Takmaling er en høykvalitativ farge for maling av tak. Lettmalt
og drypper minimalt. Gir en helmatt flate og passer på de fleste underlag.
Miljømerket Svanen står dessuten for høye nordiske miljøkrav til innholdet,
samt at malingen dekker underlaget veldig godt.

Merking

Anvendelse

Brukes innendørs for maling av tak og passer på de fleste vanlige underlag, så som betong, gips og puss.

Underlag

Sørg for at underlaget er rent, tørt og fast.

Påføring

Tidligere malte overflater vaskes med Malervask.
Evt. sprekker og mindre hull sparkles med Reflekt Lettsparkel.
Smittende og/eller sugende underlag grunnes med forankringsgrunn.
Flater med risiko for gjennomslag fra f.eks. nikotin eller fukt grunnes med Reflekt 2-i-1 Isolergrunn og Dekkmaling.
Røres før bruk.
Påføres 1-2 ggr. med pensel, rulle Grov eller sprøyte.
For best mulig resultat påfør rikelig og begynn malingen langs med en evt. vindusvegg. 
Mal på samme måte videre innover i rommet. 
Sluttstrøk påføres alltid i retning fra lyskilden.
Sørg for at rullekaret alltid er velfylt.
Husk å lufte ut når du har malt.

Tips

Dersom du avbryter malerjobben kan verktøyet med fordel oppbevares i en lufttett pose for å unngå uttørking.



Glans 3;Matt

Densitet (kg/l) 1.46

Tørstoff vekt (%) 52

Tørstoff vol (%) 30

Almindelig rekkeevne (m²/ltr.) 8

Min. arbeidstemperatur under påføring och tørking/herding Min. +10°C

Luftfuktighet Maks luftfuktighet 80 % RF.

Tørketid vid 20° C, 60% RF (timer) 1

Gjenbehandlingstørr v/ 20°C, 60% RF (Timer) 2

Gjennomherdet v/ 20°C, 60% RF (Dager) 28

Vaskbarhet iht. EN-13300/ISO-11998 Class 4

Fortynning Vann, skal normalt ikke fortynnes

Rengjøring av verktøy osv. Vann og såpe

Miljøinformasjon

Fjern mest mulig maling fra verktøy før avvasking. Hell ikke rester av flytende maling i avløp, men avlever det på den lokale
gjenbruksstasjon. Begrens ditt malingsavfall med å regne ut på forhånd hvor mye maling du trenger. Ta vare på malingrester,
så at du kan bruke malingen om igjen. Da begrenser du effektivt produktets miljøpåvirkning.

Oppbevaring: Kjølig, frostfritt og tett lukket

Beskyttelsesutstyr: Sprøyting: Overtrekkdress, helmaske med kombinasjonsfilter. Maling: Vernebriller, hansker. Sliping:
Vernebriller, støvmaske.
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