
Kök & badrum är en helmatt vattenbaserad färg för både nya och tidigare behandlade ytor.

Användningsområde:
Kök & badrum lämpar sig för ytor som betong, spacklade ytor, trä- och gipsskivor, tapeter och tidigare målade ytor.

Nymålning:
Förbehandling: Rengör ytan så att den är fri från damm, smuts och lösa partiklar.
Egenskaper: Kök & badrum har otroligt bra fäste på väggen och är riktigt bra för både nya och tidigare slipade ytor. Färgen är luktfri 
under applicering och torkning.
Den torkar snabbt och kan övermålas igen efter ca 3 timmar. Den gulnar inte och täcker mycket väl. Förbehandling: Tidigare behand-
lade ytor rengörs med ett grundrengöringsmedel. Skölj sedan med vatten. Blanka ytor slipas med sandpapper för att säkerställa bättre 
härdning av färgen. Vid målning av tapet, ska man säkerställa att tapeten sitter fast på underlaget.

Färdigmålning: Måla en till två gånger med Kök & badrum.

OBS! Måla aldrig vid temperaturer under +5 grader.

Förbrukning:   Ca 8 m²/liter
Lösningsmedel:   Vatten
Torktid:    Ytan torkar efter 30 minuter. Övermålningsbar efter ca 3 timmar.
Utspädning:   Behöver normalt sett inte spädas ut, men kan spädas med vatten.
Rengöring:   Verktyg rengörs med vatten omedelbart efter användning.
Verktyg:    Vanligtvis används rulle och pensel.
Glans:    Ca 20
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COATING THE FUTURE

Informationen i detta datablad är baserad på vår nuvarande kunskap och är ingen garanti för produkten. Efterlevnad av regionala och nationella lagar är produktmottagarens ansvar. 
Vi kan därför inte ge garanti vid felaktig användning av våra produkter. Färgen ska betraktas som ett halvfabrikat, eftersom resultatet är beroende av konstruktion, underlagets typ, 
förbehandling, temperatur, fuktighet osv. Denna beskrivning ger inga förpliktelser, och vi reserverar oss mot fel och brister i beskrivningen.

KÖK OCH BADRUM GLANS 20

VOC:    VOC indhold: < 30 g/L 
   Innehåller 5-klor-2-metyl-2H-isotiazol-3-on. Kan ge upphov till en allergisk reaktion.

ÖVRIGA MÄRKNINGAR


