
Murmaling er en speciel maling til behandling af facader, sokler, puds og beton. Murmaling er diffusionsåben, og tillader dermed 
underlaget at ånde. Derved mindskes risikoen for frostsprængninger og afskalning.

Inden påføring af Murmaling skal emnet renses for løstsiddende maling, snavs og puds. Huller og sprækker repareres. Overfladen 
renses grundigt med facaderens og skylles grundigt med vand. Underlaget skal være helt tørt inden påføring af Murmaling. Hvis 
underlaget er meget sugende eller porøst forbehandles med forankringsgrunder. Efter tørring påføres Murmaling i 1 - 2 lag.

Umalet beton eller puds:  
Børst overfladen ren for støv, løse partikler og evt. saltudfældninger. Sprækker og huller skal repareres. Hvis underlaget er meget 
sugende eller porøst forbehandles med forankringsgrunder. Efter tørring påføres Murmaling i 1 - 2 lag. Hvis der skal anvendes flere 
spande, kan indholdet blandes, for at undgå farveafvigelser. Hvis arbejdet afbrydes, skal dette gøres ved et hjørne.

Husk altid at foretage prøveopstrøg.

Rækkeevne:    6-8 m²/ ltr.

Tørretid:    Støvtør efter 1-2 timer. Gennemtør efter 8-12 timer, ved 20°C og 50% relativ luftfugtighed.

Fortynding:    Vand, skal normalt ikke fortyndes.

Påføring:    Pensel eller rulle.

Rengøring:    Vand.

Opbevaring:    Køligt, men tørt. Utilgængeligt for børn.

Arbejdstemp.:   Ikke under +5°C.
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COATING THE FUTURE

MURMALING

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-MAX: 25 g/l, VOC-GRÆNSEVÆRDI (A/f (VB)): 130 g/l. 
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