
Exterio
Fasademaling

Puss opp huset med ny maling. Exterio
Fasademaling er en vanntynnbar, halvmatt
maling som brukes på umalt eller tidligere malt
treverk utendørs. Exterio Fasademaling har god
holdbarhet utendørs og beholder glans og farge
gjennom mange år. Malingen er lett å bruke og
torker raskt. Exterio Fasademaling kan brukes
for å male over de fleste malingstyper.

Teknisk informasjon
BRUKSOMRÅDE
Eksteriør

FORBRUK
6 - 8 m²/l

GLANS
Halvmatt

VERKTØY
Sprøyte, pensel, rull

TØRKETID VED +23°C OG 50 % RELATIV
LUFTFUKTIGHET
Klebefri etter ca. 0,5 timer. Overmalbar etter ca. 3 timer.

BINDEMIDDEL
Acrylat

VOC
Grenseverdi (Kat A/d): 130 g/l (2010). Produktets VOC <
130 g/l.
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Forberedelse av overflaten
Vask skitne overflater. Skrap, slip og børst bort løs maling
og grått, porøst tre. Ved ny- eller overmaling skal skarpe
kanter og hjørner avrundes før maling. Høvlede flater og
utskåret tømmer rubbes med grovt slipepapir før maling.
Gamle, tykke og sprukne malingslag bør fjernes helt.
Mattslipte, blanke og harde malingsflater. Mett endeved,
skjøter og andre utsatte steder i tre med Primex Grunnolje
Plus. Grunn rene tre-flater eller malte flater i dårlig stand
med Beckers Primex Tregrunn Plus.

MAL PÅ INDUSTRIGRUNNET PANEL Paneler som er
ferdig grunnet med Pinja Protect fra Tikkurila Norge AS
kan ansees å ha en fullverdig grunning. Vi anbefaler 2 lag
dekkmaling med Exterio Träfasad. Husk at ferdig
grunnete paneler som er utsatt for være og vind i mer
enn 10 måneder må grunnes på nytt for å oppnå full
beskyttelse.

Påføring
Mal lett med 1-2 strøk med Exterio Träfasad. Ved bruk av
sprøyte eller rulle må man ettermale med pensel.

Når du er ferdig med å male
Åpnede beholdere må lukkes forsvarlig og oppbevares
stående for å unngå lekkasje. Fjern mest mulig maling fra
verktøy før rengjøring. Flytende malingsrester skal ikke
helles i avløp, men leveres til miljøstasjon. Tom og
rengjort emballasje leveres til gjenvinning.

Viktig
Rør malingen før bruk ved behov. 

Når det males skal underlaget være tørt, maks 16%
fuktighet i tre. 

Unngå å male på solvarme flater. Mal heller ikke når det er
fare for regn og dugg de nærmeste 3 timene etter
avsluttet maling. 

For mer informasjon, se våre råd, brosjyrer og
hjemmesider.

Informasjonen i dette dokumentet er ikke ment å være uttømmende eller fullstendig. Informasjonen er basert på laboratorietester og praktisk
erfaring – og er gitt etter vår beste kunnskap. Produktkvaliteten styres av vårt virksomhetssystem, basert på krav til ISO9001 og ISO14001. Som
produsent kan vi ikke kontrollere omstendighetene hvor produktet brukes eller de mange faktorene som påvirker påføring og bruk av produktet.
Tikkurila er ikke ansvarlig for tilfeller der produktet brukes i strid med instruksjonene eller for ikke-tiltenkte formål. Vi forbeholder oss retten til
å endre den gitte informasjonen uten forvarsel. Ve
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