
  

Efnislýsing 

Professional Metal Primer er vatnsþynnanlegur, hraðþornandi 

ryðvarnargrunnur byggður á akrýlbindiefni með ryðvarnareindum. 

Hann hentar sem grunnur á stál og járn innan- og utanhúss og má 

mála yfir hann bæði með latex- og alkýðefnum. Professional Metal 

Primer hefur einnig góða viðlöðun við fleti sem eru ekki úr málmi. 

Gerið viðloðunarprófun fyrst. Forðist að mála yfir grunninn með 

málningu sem inniheldur sterkari leysiefni en terpentínu.  

 

Meðhöndlun 

1. Tryggið að yfirborð flatar sé laust við óhreinindi og fitu. Til þess 

að ná sem bestum árangri skal hreinsa allt ryð í burtu annað 

hvort með hand-eða vélslípun eða vatns- eða sandblæstri.  

 

2. Eftir viðeigandi undirbúning er Professional Metal Primer 

borinn á í 40 míkrona þurrfilmu (samsvarar 100 míkrona 

votfilmu).  

 

3. Málið yfir grunninn með viðeigandi málningu frá Nordsjö.  

 

Annað 

Hrærið vel í dósinni áður en málað er. Ekki mála í beinu sólskini eða 

ef hætta er á rigningu eða döggun innan u.þ.b. tveggja klst. eftir 

málun.  

Heilsufars- og umhverfismál 

Við pússun eða þegar málning er fjarlægð með hita geta myndast 

agnir og gufur sem eru skaðlegar heilsunni. Ávallt skal mála í vel 

loftræstu rými og nota grímur fyrir öndunarfæri ef loftræsting er ónóg. 

Sjá einnig upplýsingar á öryggisblaði. Ekki láta málningardósina 

standa opna meðan á verki stendur. Þrífið verkfæri strax eftir notkun. 

Hellið ekki málningar- og hreinsiefnaleifum í niðurföll. Skilið 

efnaleifum og tómum umbúðum til endurvinnslustöðva. 

Tæknilegar upplýsingar 

  

Til notkunar: Utanhúss 

Tegund: Akrýlþeyta 

Gljástig: 7% 

Þurrktími: Við 23°C/50% raka, 1 klst. 

Yfirmálun: Minnst 2 klst. 

Lágmarkshiti við málun: +5°C, mest +25°C 

Rakastig: 40-80%, kjörrakastig 65% 

Þynning: Vatn 

Verkfæri: Penslar, rúllur, málningarsprauta 

Þekja: U.þ.b. 10 fermetrar pr. lítra 

Pakkningar: 1 og 2,5 lítra dósir 

Litur: Grár 

Hreinsun: Sápuvatn 

Geymsla: Í frostfríu rými 

Rokgjörn lífræn efni (VOC (fl. A/i) 140 g/l.): 

Inniheldur mest 70 g/l. 
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