
Køkken & Bad er en helmat vandbaseret maling til både nye og tidligere behandlede overflader.

Anvendelsesområde: 
Køkken & Bad er velegnet til overflader som beton, spartlede overflader, træ- og gipsplader, tapet og tidligere malede overflader.

Nymaling: 
Forbehanding; Rengør overfalden for støv, snavs og løse partikler.
Egenskaber: Køkken & Bad hærder godt på væggen, den er rigtig god til både nye og tidligere slibes overflader. Malingen er lugtsvag 
under påføring og tørring.
Den tørrer hurtigt og kan overmales igen efter ca. 3 timer. Den gulner ikke og har en super god dækkeevne. Forbehandling; Tidligere 
behandlede overlader, rengøres med grundrens. Skyld efter med vand. Blanke overflader slibes med sandpapir for at sikre bedre 
hærdning af malingen. Ved maling af tapet, sørg for at tapetet sidder fast på underlaget.

Færdigmalning: Mal 1 til 2 gange med Køkken & Bad.

OBS! Mal aldrig ved temperaturer under +5 grader.
Nogle overflader kan være svære at male på. Derfor skal der altid foretages prøveopstrøg.

Rækkeevne: Ca. 8m²/liter

Opløsningsmiddel:  Vand

Tørretid:  Overfladetør efter ½ time. Overmalbar efter ca. 3 timer.

Fortynding:  Skal normalt ikke fortyndes, men kan fortyndes med vand.

Rengøring:  Værktøjet rengøres med vand umiddelbart efter brug.

Værktøj:  Normalt anvendes rulle og pensel.

Glans: Ca. 20

Opbevaring:  Opbevares frostfrit og utilgængeligt for børn.
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COATING THE FUTURE

KØKKEN OG BAD GLANS 20

Angivelserne i dette datablad er baseret på vores nuværende viden, og er ingen garanti for produktet. Overholdelse af regionale og nationale love er underlagt modtageren af vores 
produkter. Vi kan derfor ikke garantere for urigtig anvendelse af vores produkter. Malingen skal betragtes som halvfabrikata, da resultatet er afhængigt af konstruktion, underlagets 
beskaffenhed, forbehandling, temperatur, fugtighed m.v. Denne beskrivelse er uforpligtende og der tages forbehold for fejl og mangler i beskrivelsen.

VOC: VOC indhold: < 30 g/L
MAXIMUM VOC INDHOLD (Fase II, kategori A/a (VB): 30 g/L) 
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