Perform+ Easy2Clean
Auðþrifin veggjamálning

Efnislýsing
Perform+ Easy2Clean er mött vatnsþynnanleg akrýlmálning sem er
afar létt og einfalt að þrífa. Hún hentar vel þar sem þörf er á sérlega
slitsterku yfirborði, t.d. í eldhúsi, gangi, forstofu og barnaherbergjum.
Málningin þekur vel, hefur gott flot og því auðvelt að mála með
henni. Perform+ Easy2Clean er ætluð til notkunar á steypta veggi
(pússaða sem ópússaða), gifsveggi, byggingarplötur o.fl. Mælt er
með Perform+ Bathroom á fleti sem reglulega komast í snertingu við
vatn.

Meðhöndlun
Nýmálun
1. Spartlið flötinn ef þörf er á.
2. Grunnið eina umferð með Professional Grund+.
3. Málið eina eða tvær umferðir með Perform+ Easy2Clean.
Endurmálun
1. Málaða fleti skal þvo með Original Målartvätt.
2. Spartlið flötinn ef þörf er á. Gott er að blettgrunna
spartlaða fleti.
3. Gljáandi fleti skal slípa matta til að tryggja góða viðloðun.
4. Málið eina til tvær umferðir af Perform+ Easy2Clean.
Þvegna kalkmálaða fleti, sem og annað laust bundið undirlag, skal
grunna með Professional Microdispers áður en málað er.

Heilsufars- og umhverfismál
Við pússun 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.

Síðumúla 22, sími 517 0404 www.serefni.is

Tæknilegar upplýsingar
Til notkunar: Innanhúss
Tegund: Akrýl
Gljástig: Matt 10
Þvottflokkur: 1
Þurrktími við 23°C/50% raka: 2 klst.,
yfirmálun möguleg eftir 6 klst.
Loft-/yfirborðshiti við málun: Minnst +5°C
Rakastig: 40-80% (kjörrakastig 65%)
Þynning: Vatn
Verkfæri: Penslar, rúllur, málningarsprautur
Þekja: 6-8 fermetrar pr. lítra
Pakkningar: 1, 2,5 og 10 lítra dósir
Stofnar: BW, BM og BC
Hreinsun: Sápuvatn
Geymsla: Í frostfríu rými
Rokgjörn lífræn efni (VOC (fl. A/a) 30 g/l.):
Inniheldur mest 1 g/l.
Þessi lýsing á við hvítan lit. Gildin geta verið
önnur fyrir aðra liti.
Umhverfi
Efnið uppfyllir staðla Svansins, sem er
umhverfismerki Norrænu ráðherranefndarinnar. Sjá nánari upplýsingar á
www.nordic-ecolabel.org

.

