Produktdatablad

REFLEKT Takfärg
Produktbeskrivning
REFLEKT Takfärg är en högkvalitativ färg för målning av tak. Lättmålad
och stänker minimalt. Ger en helmatt yta och passar på de flesta underlag.
Miljömärket Svanen står förutom för höga nordiska miljökrav på innehållet,
även att färgen täcker underlaget mycket bra.

Märkningar

Name: White

✓

Användning
Används inomhus för målning av tak och passar på de flesta vanliga underlag, såsom betong, gips och puts.

Underlag
Se till att underlaget är rent, torrt och fast.

Applicering
Tidigare målade ytor tvättas med Målartvätt.
Ev. sprickor och mindre hål spacklas med Reflekt Lättspackel.
Grunda med förankringsgrund om underlaget smetar av sig eller är sugande.
Ytor med risk för genomslag från nikotin eller fukt, grundas med Reflekt 2-i-1 Isolergrund och Täckfärg.
Omröres före användning.
Appliceras 1-2 ggr med pensel, rulle Grov eller spruta.
För bästa resultat, applicera flödigt och påbörja målningen längs med en ev. fönstervägg.
Måla på samma sätt vidare inåt i rummet.
Slutstryk alltid i riktning från ljuskällan.
Se till att rollertråget alltid är välfyllt.
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: Sprutning: Överdragsdräkt, helmask med kombinationsfilter. Målning: Ögonskydd, Handskar. Slipning:
Andningsskydd.

Tekniska data
Glans

3;Matt

Densitet (kg/l)

1.46

Torrhalt: Vikt %

52

Torrhalt: Vol %

30

Almindelig sträckförmåga (m²/ltr.)

8

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)

2

Genomhärdad vid 20°C, 60% RF (Dagar)

28

Tvättbarhet enligt EN-13300/ISO-11998

Class 4

Utspädning

Vatten, ska normalt inte förtunnas

Rengöring av verktyg osv.

Vatten och tvål
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