
Produktdatablad

Primer Tak & Vegg

Produktbeskrivelse
REFLEKT Grunnmaling er en fyldig maling for best mulig resultat med
vegg- eller takmaling på absorberende underlag. Gir en helt mettet, meget
jevn flate, når den er ferdig malt.

Anvendelse

Brukes til grunnmaling av glassfilt, glasfibervev og fiberfilt, gips, betong og sparklede
flater i tørra lokaler med. 
Fungerer også som grunnmaling før tapetsering.

Underlag

Sørg for at underlaget er rent, tørt og fast.

Påføring

Tidligere malte vegger vaskes med REFLEKT malervask.
Hvis veggen må sparkles, kan du bruke REFLEKT lettsparkel. 
Hvis det er risiko for gjennomslag fra nikotin eller fukt, må overflaten behandles med Reflekt 2-i-1 isoleringsgrunning og
toppstrøkmaling. 
Veggkledning som skal behandles, skal være korrekt oppsatt og sitte helt fast.
Begynn malingen med å bruke pensel i alle kanter og hjørner, og gå deretter over hele veggen med rulle. 
Arbeid systematisk med begrenset overflate, ca. 1 meter av gangen. 
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.

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: Maling: Vernebriller, hansker. Sliping: Vernebriller, støvmaske.



Produkt type Grunnmaling

Glans 2;Matt

Densitet (kg/l) 1.46

Tørstoff vekt (%) 56

Tørstoff vol (%) 37

Almindelig rekkeevne (m²/ltr.) 6

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) 4

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

Fortynning Skal normalt ikke fortynnes

Rengjøring av verktøy osv. Vann og såpe
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