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Anvendelsesområde
Indendørs på nye og tidligere malede vægge og lofter af fx puds, beton,
tapet, gipsplader, sandspartel samt glasvæv og filt. Særligt velegnet på store
overflader i rum med højt lysindfald.

Egenskaber
100% helmat acrylmaling af høj kvalitet, der kan tones i tusindvis af nuancer.
Godkendt med miljø blomsten i hvide nuancer.
Er nem at påføre, stænker minimalt, har en ekstra god dækkeevne samt en
let vaskbar overflade.
Intelligent Flow Technology sikrer en flot ensartet refleksfri overflade uden
synlige penselstrøg og rullespor uanset pensel- / rulleretning, samt gør
usynlig efterreparation mulig.

Klargøring
Fjern løstsiddende materiale og vask med DYRUP Grundrens, vask efter med rent
vand. Bunden skal herefter være ren, tør, fast og ikke smittende. Sugende bund
grundes med DYRUP Pudsgrunder. Nikotingule overflader og tørre vandskjolder
grundes med DYRUP Spærregrunder.

Maling

Tekniske data
Bindemiddel: 100% Acryl
Fortynding: Vand
Glans v. 60°: ca. 2
Påføring: Pensel, rulle eller sprøjte
Berøringstør: Ca. 1 time
Overmalbar: Ca. 4 timer
Gennemhærdet: Ca. 4 uger.
Tørretider er opgivet ved 23°C og normal
luftfugtighed (60%).
Rækkeevne: ca. 8-10 m2/ltr.
Opbevaring: Tæt tillukket og frostfrit.
Miljø og sikkerhed: Miljørigtig
bortskaffelse af malingsrester
kræver specialiseret håndtering, og
malingsrester samt rester fra rensning af
maleudstyr bør derfor afleveres til
kommunal modtagestation. Ved tvivl
kontakt de lokale myndigheder for råd og
vejledning. Yderligere information fås
hos DYRUP forhandleren eller
på www.dyrup.dk
Opbevares utilgængeligt for børn. Hvis
der er brug for lægehjælp, medbring da
beholderen eller etiketten.
Kan udløse allergisk reaktion.
Rengøring af værktøj: Vand og sæbe

Omrøres før brug. Forskellige produktionsnumre blandes for at undgå nuanceog glansforskelle. En *(stjerne) på toneoblaten betyder, at ekstra påføring eller
brug af grundfarve kan være nødvendig for at opnå den ønskede farve. Påfør 2-3
lag maling til et tilfredsstillende resultat er opnået. Under påføring og tørring skal
temperaturen være over 5°C og den relative luftfugtighed under 80%.
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