
Teknisk information

Metallocryl
Maling med metallic-effekt til indendørs lofter og vægge.

Produktbeskrivelse

Metallocryl INTERIOR er en akrylatmaling med metallic-effekt til maling af indendørs lofter og vægge.
Giver en metalskinnende overflade med mange muligheder for spændende effekter.

Indendørs lofter og væggeAnvendelsesformål

■ Spændende metallic-effekter
■ Udmærket til dekorative effekter på overflader
■ Mange farver

Egenskaber

1 liter
2,5liter

Emballage/emballagestørrelser

Findes i cirka 80 metallic-farver der nuanceres i toningsmaskineFarver

20, halvmatGlansgrad

FrostfritOpbevaring

VOC: EU-grænseværdi for dette produkt (Kat A/a): 100 g/l (2010).
Dette produkt indeholder max 100 g/l VOC.

Bemærk

Bearbejdning

Velegnet som effektvirkning på vægge, hvor man ønsker spændende metallic-effekter.

Før der males, skal overfladerne være tørre, faste og grundigt rengjorte for snavs og fedt.Klargøring af underlag

Tidligere malede overflader afvaskes med malerrens. Grundstrygning skal foretages med mat latex-
maling i samme farvetone.

Det bedste resultat fås ved en forholdsvis struktureret overflade som glasvæv, strukturtapet mm. På
jævne overflader kan der forekomme spor efter rullen, især ved ugunstige lysforhold som indirekte lys
mm. Ved påførsel skal der foretages efterrulning eller efterglatning med pensel i samme retning for at
undgå at overfladen får et uønsket udseende.

Mal altid på en prøveoverflade først for at være sikker på, hvordan den færdige overflade kommer til at
se ud.

VandFortynding

10 m²/liter
Forbruget af maling er beregnet på jævne, ikke-sugende overflader og kan variere afhængigt af
arbejdsmetode.

Dækkeevne

Arbejdstemperatur min. +8°CBetingelser for påføring



Teknisk information

Støvtør: 2 timer
Kan overmales: 6 timer
Gennemtørret: flere døgn
(værdierne gælder ved +23°C, RF 50%)

Tørring/tørretid

Påføres med pensel eller korthåret rulle, 12-16 mm.Værktøjer

VandRengøring af værktøj

Ovenstående data gælder toningsbasis. For de øvrige farver kan de angivne værdier variere.Bemærk

Bemærkninger

Aftør værktøjet grundigt, før det rengøres i vand.Rengøring og desinfektion

Flydende malingrester skal ikke hældes i afløbet, men indleveres på den lokale miljøstation. Luk
dunken grundigt efter brug. Dunke, der er grundigt tømte, indleveres til genbrugsstationen.

Bortskaffelse
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