
Mood Air Wall

Mood Air Wall er en vanntynnet, helmatt
veggmaling av høyest kvalitet som gir et vakkert
innendørsmiljø. Malingen er en kombinert
grunning og toppstrøk med meget god
dekkevne. Mood Air Wall er
enkel å påføre, tørker raskt og gir en vakker
overflate som kan tørkes av.

*Mood Air Wall reduserer aktivt nivået av
formaldehyd i inneluften. Funksjonaliteten er
bevist av tester utført av et uavhengig
laboratorium i henhold til testmetode ISO
16000-23.

Teknisk informasjon
BRUKSOMRÅDE
Interiør

FORBRUK
8 - 12 m²/l

GLANS
Helmatt

VERKTØY
Sprøyte, pensel, rull

MALINGSTEMPERATUR
+5°C till ca +25°C.

TØRKETID VED +23°C OG 50 % RELATIV
LUFTFUKTIGHET
Klebefri etter ca. 0,5 timer. Overmalbar etter ca. 2 timer.

VERKTØY RENGJØRES MED
Vann eller Penselrens

BINDEMIDDEL
Styrenakrylat

VOC
Grenseverdi (Kat A/a): 30 g/l (2010). Produktets VOC <
30 g/l.

For siste versjon: www.beckers.no

Oppbevares frostfritt

Air Cleaning Technology* ISO 1600023
2i1 Grunning & Toppstrøk
Vaskeklasse 1* ISO 13300

Det svenske Astma- och Allergiförbundets anbefaling gjelder ikke under påføring av malingen, men først to uker etter påføring.
Utvis forsiktighet under påføring, og sørg for god ventilasjon de to første ukene.
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Forberedelse av overflaten
Pass på at underlaget er tørt, rent og støvfritt. Tidligere
malte eller skitne overflater rengjøres med Beckers
Malervask. Reparer eventuelle skader i overflaten med
Beckers sparkel beregnet for vegger og tak. Slip over med
medium slipepapir (P120) og ta vekk støv. Påfør 2 strøk
Mood Air Wall med Rull, pensel eller sprøyte.

Påføring
Påfør 2 strøk Mood Air Wall med rull, pensel eller sprøyte.

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.

Vedlikehold
Daglig stell: Rengjør overflaten med et mildt
universalrengjøringsmiddel eller håndoppvaskmiddel og
skyll deretter med lunkent vann. For best resultat, vask
hele veggen fra bunn til topp og husk å ventilere rommet
etterpå slik at veggene tørker raskere. Fjerning av flekker:
Bruk håndvaskemiddel eller mildt
universalrengjøringsmiddel. Svart misfarging
(metallsverting) som følge av at for eksempel nøkler eller
ringer gnis mot den malte overflaten kan fjernes med et
rent viskelær. Bruk aldri sterke løsemidler eller alkohol.
Flekking/Touch-up: Benytt alltid det samme produktet
som overflaten sist ble malt med og om mulig samme
batchnummer som sist ble benyttet. Ved et annet
batchnummer eller brekking av ny maling kan det oppstå
et mindre fargeavvik. For best resultat, mal alltid hele
veggen fra hjørne til hjørne for å unngå forskjeller i
struktur, farge og glans. For flekkmaling, forsøk å oppnå
samme struktur ved å bruke samme type rulle/pensel for
å minimere risikoen for forskjeller i struktur, farge og
glans. Annet: Malingens gode egenskaper oppnås

først etter ca 14 dager ved normal romtemperatur, 23°C.
Unngå tilsmussing og rengjøring av overflatene til
malingen er helt herdet.

Viktig
Unngå å male om overflaten er kaldere enn +5 °C. Besøk
www.beckers.no for mer informasjon.

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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