
Metallmaling V

Frisk opp metalldetaljene med Metallmaling V.
Beckers Metallmaling V er en blank maling som
brukes på tidligere malt eller grunnet stål, sink
og aluminium. Malingen er spesielt egnet for
maling av rustbeskyttet metall som maskindeler,
verktøy, stålmøbler og metallplater. Fargen er
lett å male med og dekker godt.

Teknisk informasjon
BRUKSOMRÅDE
Eksteriør

FORBRUK
8 - 12 m²/l

GLANS
Blank

VERKTØY
Pensel, sprøyte

MALINGSTEMPERATUR
Mellom + 5 ° C til ca. + 25 ° C overflatetemperatur

TØRKETID VED +23°C OG 50 % RELATIV
LUFTFUKTIGHET
Klebefri etter 2-4 timer kan overmales etter ca 12 timer.

BINDEMIDDEL
Acrylat

VOC
Grenseverdi (Kat A/d): 130 g/l (2010). Produktets VOC <
130 g/l.

For siste versjon: www.beckers.no

Oppbevares frostfritt

God dekkevne
Lett å male med
Spesielt tilpasset rustbeskyttet metall
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Forberedelse av overflaten
STÅL: Vask med Beckers Utendørsvask og skyll godt. Slip,
stålbørste eller skrap bort eventuell rust. Børst overflaten
ren. Når overflaten er tørr, grunn med Beckers Primex
Metall 
ALUMINIUM OG GALVANISERT METALPLATER SOM
IKKE ER BEHANDLET MOT OKSYDERING: Vask med
Beckers Utendørsvask og skyll grundig. Forekomsten av
oksydering skal fjernes fullstendig. For best resultat, slip
overflaten lett med rød Scotch-Brite skure-pad.
GALVANISERT METALL: Oljet eller fabrikkprimet Zn-
plate kan males. Avfett med Beckers Avfettning og skyll
grundig. Vask deretter laken med Beckers Utendørsvask
og skyll. Slip deretter overflaten med Scotch-Brite skure-
pad og skyll.
FABRIKK LAKKERTE ELLER TIDLIGERE MALET
METALLPLATER: All Plastisol på tak må fjernes helt til
REN plateoverflate med vannblåsing / høyt trykk 700 bar
eller alternativt i kombinasjon med Beckers
Malingsfjerner. For fabrikklakkert plater med PVF2 eller
Organosol må alt fjernes til ren plateoverflaten uansett
om det er et tak eller fasade eller horisontale flater som
vindusark. Fabrikklakkert platemetall (tak og fasade) med
polyester og plastisol (kun fasade) og stedsmalte
overflater av akrylat, styrenakrylat og alkyd skal vaskes
med Beckers Utendørsvask uten å skade overflaten.
Polyester krever lett sliping når du rengjør. Rust skal
fjernes fullstendig, løs maling skal skrapes av, blanke
overflater mattslipes.
Plateroverflater skal grunnes med Beckers Primex Metall .
JERNoverflater krever sterkere rustbeskyttelse for å
oppnå best mulig holdbarhet.
ETTERSKYLLEINSTRUKSJONER: Bruk høytrykkspyler
når du skyller. De beste resultatene oppnås med varmt
vann (minst + 70 ° C).

Påføring
Mal 2 ganger så det endelige malingssjiktet blir ca. 60
mym. 
For best resultat, bruk helsyntetisk pensel eller sprøyte;
HVLP eller høytrykkssprøyte (ikke luft). Ved bruk HVLP:
Bland ut med maks 10% vann og rør godt. La stå i minst
30 minutter før malingen helles

opp. Luftmengde minst 3 . Munnstykke: 0,012-0,017. Ved
bruk av høytrykkssprøyte (ikke luft) skal malingen ikke
tynnes ut. For best resultat anbefales sprøyting på
liggende flater. 
Ferdig, tørr tykkelse på malingssjiktet av Metallmaling V
Blank skal være minst 60 mym.

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
Overflaten skal være tørr og ren før du maler.
Husk at kaldt og fuktig vær forlenger tørketiden. Derfor
må du ikke male i fuktig vær (> 80% RF).
Ikke mal på solfylte overflater, da tørketiden til malingen
blir for rask. Må ikke males med fare for regn og dugg i
løpet av cirka 2 timer fra slutten av maleriet.
For mer informasjon, les arbeidsrådene våre, faktaark,
brosjyrer og nettsted.

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.
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