
Produktdatablad

Kök, Hall & Bad (20)

Produktbeskrivning
REFLEKT Kök, Hall & Tvättstuga är speciellt framtagen för ytor med höga
krav på tvättbarhet.

Användning

Används till väggar och tak av betong, skiva material av gips, väv, puts och även på tapet,
där man önskar en slitstark yta med mycket bra tvättbarhet. Exempelvis i kök, hall,
tvättstuga, gångar etc.

Underlag

Se till att underlaget är rent, torrt och fast.

Applicering

Tidigare målade väggar tvättas med REFLEKT Basic Cleaner.
Behöver väggen spacklas använd REFLEKT Wall Filler Light. 
Där det finns risk för genomslag från tex nikotin eller fukt måste ytan behandlas med REFLEKT 2-in-1 Isolating Primer &
Topcoat.
Börja målningen med att stryka alla kanter och hörn med pensel, rulla sedan hela väggen med roller. 
Arbeta systematiskt med begränsad yta ca 1 meter i taget, och se till att överlappa färgen vått-i vått. 
Nya väggar av skivmaterial eller putsade ytor strykes två gånger.
Låt färgen torka mellan strykningarna. 
Tänk på att ventilera när du har målat.

Tips

Vid uppehåll i målningsarbetet kan verktyget med fördel förvaras i en lufttät påse för att undvika uttorkning.

Miljöinformation

Tag bort mesta möjliga färg från verktygen före rengöring i vatten. Flytande färgrester skall inte hällas ut i avloppet, utan
lämnas till lokal mijöstation. Minimera ditt färgavfall genom att på förhand uppskatta hur mycket färg du behöver. Ta hand om
överbliven färg så att du kan använda den igen. Så minskar du effektivt produktens miljöpåverkan.

Förvaring: Svalt, frostfritt och väl tillsluten

Skyddsutrustning: Målning: Ögonskydd, Handskar. Slipning: Andningsskydd.



Glans 20;Halvmatt

Torrhalt: Vikt % 49

Almindelig sträckförmåga (m²/ltr.) 10

Min. arbetstemperatur under applicering och torkning/härdning Min. +10°C

Luftfuktighet Max. luftfuktighet 80 % RH.

Torktid vid 20° C, 60% RF (timmar) 1

Övermålningsbar vid 20°C, 60% RF (Timmar) 6

Genomhärdad vid 20°C, 60% RF (Dagar) 28

Utspädning Vatten

Rengöring av verktyg osv. Vatten och tvål

Tekniska data

Nuvarande TDS version

september 2021

Ersätter TDS version

januari 2020


