Alphacryl Easy Spray
Einnar umferðar vegg- og loftamálning
Efnislýsing
Alphacryl Easy Spray er mött, vatnsþynnanleg akrýlmálning,
sérhönnuð fyrir málningarsprautur og ætluð til notkunar á veggi og
loft innanhúss. Málningin er mjög auðveld í sprautun og er hönnuð
til að þekja flötinn í einni umferð. Alphacryl Easy Spray hefur gott flot
og langan opnunartíma og er hægt að leggja hana þykkt upp. Hún
er lyktarlítil og má nota rýmin strax eftir sprautun. Hún myndar nær
engan úða og afar lítil úðaskil á fletinum. Gulnar ekki með tímanum.
Alphacryl Easy Spray málningin er hönnuð fyrir málningarsprautu.
Hún hentar á steypu, pússaða steinfleti, múr, spartlaða fleti, gifs og
spónaplötur, sementstrefjaplötur og veggfóður. Hentar mjög vel á
matt og slétt yfirborð ekki síst beint á sprautuspartl. Alphacryl Easy
Spray hefur framúrskarandi þekju og sparar gríðarlegan tíma miðað
við hefðbundna málningu og málunaraðferðir, t.d. þegar mála þarf
veggi og loft í nýbyggingum.

Meðhöndlun
Nýmálun
1. Tryggið að flöturinn sé laus við olíu, fitu, útfellingar og önnur
óhreinindi. Ef flöturinn er duftsmitandi eða mjög gljúpur skal
grunna með Nordsjö Microdispers.
2. Sprautið Alphacryl Easy Spray yfir flötinn með einni umferð
þar til fullri þekju á fletinum er náð.
3. Við blettmálun skal ætíð sprauta málningunni, annars
myndast áferðarmunur.
Endurmálun
1. Fjarlægið lausa og sprungna málningu. Þrífið heila málningarhúð með Nordsjö Målartvätt. Látið flötinn þorna alveg.
2. Mattslípið allan flötinn og fjarlægið allt ryk. Grunnið undirlag
með viðeigandi grunni.
3. Sprautið Alphacryl Easy Spray yfir flötinn með einni umferð
þar til fullri þekju á fletinum er náð.
4. Við blettmálun skal ætíð sprauta málningunni, annars
myndast áferðarmunur.

Heilsufars- og umhverfismál
Við slípun eða þegar málning er fjarlægð með hita geta myndast
agnir eða gufur sem eru skaðlegar heilsunni. Ávallt skal vinna í vel
loftræstu rými. Notið hlífðarbúnað (öndunargrímur) ef loftræsting er
ónóg. Sjá einnig upplýsingar á öryggisblaði. Lokið dósinni vandlega.
Þrífið verkfæri strax eftir notkun. Hellið ekki málningar- og hreinsiefnaleifum í niðurföll. Skilið efnaleifum og tómum umbúðum til
endurvinnslustöðva.
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Tæknilegar upplýsingar
Til notkunar: Innanhúss
Tegund: Akrýl
Gljástig: Matt, um 5%
Þurrefni: Um 33% af rúmmáli
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Þéttleiki: 1,52 kg/dm
Hiti við málun: Minnst 5°C
Rakastig: Mest 85%
Þynning: Tilbúið til notkunar, ekki þynna
Aðferð/Verkfæri: Loftsprautur eða loftlausar
(airless) málningarsprauta, t.d. Wagner SF23,
Wagner SF27 og Wagner SF31
Upplýsingar um sprautun við 20°C:
Þrýstingur úða: um 180 bör
Þrýstingur loftsprautu: 3-4 bör
Lofthólf: minnst 6 L
Spíssastærð: 415 eða 417
Gráðuhalli: 40°
Lofttappi: blár
Sía í byssu: gul (100 möskva)
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Þekja: 6 m /l á sléttan flöt (veltur á vinnsluaðferð, lögun hlutar og gæðum yfirborðs).
Ráðlegt er að ákvarða þekju með prófun
Þurrktími: Rykfrítt um 2 klst. Yfirmálun 8 klst.
Hreinsun: Vatn
Litur: Hvítir og ljósir litir
Umbúðir: 10 lítra fötur
Geymsluþol: Minnst 12 mánuðir í lokuðum
ílátum
Geymsla: Í þurru, frostfríu rými við 5-30°C
Rokgjörn lífræn efni (VOC): EB hámark fyrir
þessa vöru er (fl. A/a) 30 g/l (2010).
Inniheldur mest 1 g/l
Vottun: BREEAM HEA 9 (fl. A/d) WB

