
Vinduesmaling er en alkydemalje baseret på alkydbindemiddel. Kan anvendes på vinduer, døre, grundet jern m.v.  Vinduesmaling 
er tilsat fungicid og derfor ikke velegnet til brug indendørs. Vinduesmaling er tixotropisk og kan påføres i et fyldigt lag uden 
løbetendenser. Vinduesmaling har fremragende sammenflydningsevne og giver en flot og slidstærk overflade, der tåler rengøring. 
Overfladen skal være tør, fast, ren og afsmitningsfri. Snavsede og tidligere malede flader afrenses evt. med grundrengøring. 
Vinduesmaling påføres med pensel eller rulle. Påføres i 2-3 tynde lag. Husk altid at foretage prøvestrøg.

Ikke tidligere behandlede over_ader rengøres grundigt for fedt, støv, salt og lign. Når træet er helt tørt grundlakeres med fortyndet 
universallak: 4 dele lak og 1 del terpentin. Når lakken er helt tør lakeres yderligere 1-2 gange med ufortyndet universallak. Tidligere 
behandlede over_ader rengøres grundigt og slibes godt. Husk at fjerne evt. støv. Herefter lakeres 1-2 gange med universallak.

Rækkeevne:  8-10 m2 pr. liter

Tørretid:  12-24 timer ved 20ºC og 50% relativ luftfugtighed.

Overmalbar:  Kan overmales efter 1-2 dage.

Fortynding:  Terpentin

Påføring:  Pensel eller malerrulle.

Rengøring:  Pensler m.v. i terpentin.

Type: Alkydmaling

Opbevaring:  Tørt, frostfrit, utilgængeligt for børn

Indeholder Cobaltbis(2-ethylhexanoat), Propiconazol, (+)-1-[2-(2,4-dichlorphenyl)-4-propyl-1,3-dioxolan-2-ylmethyl]-1H-1,2,4-

triazol. Kan udløse allergisk reaktion. (EUH208)

VOC: VOC-MAX: 135 g/l, VOC-GRÆNSEVÆRDI (A/f (OB)): 700 g/l.
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COATING THE FUTURE

VINDUESMALING – OLIEBASERET – HELDÆKKENDE

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.


