
Pussmaling

Murmaling er en helmatt vanntynnbar maling
til ny- og overmaling av nye og tidligere
behandlede, mineralske fasader.Murmaling skal
brukes sammen med Mineralgrunn for optimalt
resultat.

Teknisk informasjon
BRUKSOMRÅDE
Eksteriør

FORBRUK
5 - 8 m²/l

GLANS
Helmatt

VERKTØY
Pensel, rull, sprøyte

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

TØRKETID VED +23°C OG 50 % RELATIV
LUFTFUKTIGHET
Klebefri etter ca. 1 timer. Overmalbar etter ca. 12 timer.

BINDEMIDDEL
Acrylat

VOC
Grenseverdi (Kat A/c): 40 g/l (2010). Produktets VOC <
40 g/l.

For siste versjon: www.beckers.no

Oppbevares frostfritt

Fester godt til harde og porøse flater
Gir et holdbart sluttresultat sammen med Mineralgrunn
Gir en vakker helmatt overflate
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Forberedelse av overflaten
FORARBEID: Ny puss og nystøpt betong skal helst ha blitt
minst 2 måneder. Fjern løs sement og oljefilm. Rengjør
støv, salter og annet løst materiale med grundig børsting,
eller, for best resultat, med høytrykksvask med passende
trykk og uten rengjøringsmiddel. La det tørke helt og
grunn deretter med Mineralgrunn.

TIDLIGERE MALTE FASADER:Vask overflaten med
Beckers Utendørsvask og skyll etter rikelig med vann. Om
nødvendig påfør Beckers Sopp og Algemiddel og la tørke.
Eventuell gjenværende maling som ikke fjernes, må være
ordentlig festet til overflaten. La den rensede overflaten
tørke helt. Sprekker og skader i gips og betong kan
repareres med passende reparasjonsmørtel, dvs. en
mørtel som ikke er så hard som materialet. Gipsoverflater
som er i dårlig stand eller har omfattende flassing, skal
være grunnet før maling. Grunn bare flater og reparerte
overflater med Mineralgrunn. Alvorlig eroderte og
absorberende overflater kan også forbehandles med
Mineralgrunn for best resultat.
MELLOM-OG TOPPSTRØK: Det mellomstrøket kan
fortynnes med 10% vann.

FIBER SEMENTPLATER: Bør males først etter
utendørseksponering i seks måneder.

Påføring
Rør malingen nøye. Mal 2 ganger med minst 12 timer
mellom strøkene.

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
Temperaturen på luften, overflaten og malingen skal alle
være minst + 5 ° C.
Ikke bruk i direkte solskinn eller i regn, eller hvis det er
fare for regn.

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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