
Produktbeskrivelse
Nordic Light er vores hvideste helmatte vægmaling til indendørs ma-
ling af puds, beton, gips, glasvæv mv. Takket være den unikke tekno-
logi Lumitec reflekterer Nordic Light op til 40% mere lys. Dette gør
at rummet synes lysere og belysning kan reduceres med op til 20%,
men stadig blive opfattet som lige lyse. Dette giver en energibespa-
rende effekt.

Behandling
Overfladen skal være ren, tør, fast og smittefri inden malebehandling.
Puds, beton og byggepladematerialer spartles efter behov.
For bedste resultat, grundmal 1 gang med Nordsjö grundmaling og
færdigmal 1-2 gange med Nordic Light. Tidligere malede overflader
afvaskes med grundrens. Færdigmales 1-2 gange med Nordic Light.
Mal ikke under +5 ºC.

Sikkerhed og miljø
Sørg for at åbnet og brugt emballage genlukkes forsvarligt inden
bortskaffelse. Fjern mest mulig maling fra maleværktøj inden rengøring.
Tom emballage og flydende rester afleveres til den lokale modtage-
ordning. - Ved slibning af behandlede overflader, samt fjernelse af
maling ved brug af varmluftsblæser/flamme eller lign. kan der dannes
sundhedsskadeligt støv og/eller røg. Sørg for god ventilation. Brug eg-
nede personlige værnemidler som åndedrætsværn og øjenværn. For
mere information se sikkerhedsdatablad på www.nordsjo.dk.
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andet formål end det der er angivet i det tekniske datablad sker på brugerens eget ansvar, medmindre der inden brugen er indhentet skriftlig bekræftelse fra os om produktets egnet-
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og påføring af produktet. Medmindre andet er skriftligt oplyst fra vores side, påtager vi os derfor intet ansvar for produktets ydeevne eller for tab eller skade forårsaget af brug af produk-
tet. Alle produkter udbudt/leveret og teknisk rådgivning er genstand for vores almindelige salgsvilkår og -betingelser. De bør anmode om en kopi af disse dokumenter og gennemgå 

dem grundigt. Der tages forbehold for ændringer i dette datablad, som følge af ny viden og vores politik om løbende udvikling. Det er brugerens ansvar at kontrollere at dette datablad 
er det senest udsendte før produktet anvendes. AkzoNobel, Nordsjö og the Flourish er varemærker tilhørerende The AkzoNobel Group of Companies © AkzoNobel 2009.

TEKNISKE DATA

Type: Copolymerdispersion
Anvendelsesområde: Indendørs
Glans: 5 - helmat
Rækkeevne: 8-10 m²/liter.
Tørretid v. 23°C/50% RF: 1 time
Genmalingstør v. 23°C/50% RF: Efter 2 timer
Temperaturforhold ved påføring: Min +5°C. - Max
+25°C i luft og underlag
Luftfugtighed RF: 40-80%RF (65%RF optimalt)
Påføring: Pensel, rulle, sprøjte
Fortynding: Vand. Max. 10 %
Standard Farver/Baser: Hvid
Emballage størrelse: 1L, 2,5L og 10 liter
Rengøring af værktøj: Vand
Opbevaring: Tåler ikke frost. Opbevares køligt og
tørt i tæt tillukket original emballage.
MAL kode: (1993): 00-1
Miljømærkning: Svanen, Licens Nr. 396-003,
EU Blomsten, Licens Nr. SE/7/001 For mere infor-
mation se www.nordicecolabel.org
VOC Indhold: EU grænseværdi for dette produkt
(kat. A/a): 30 g/l (2010). Dette produkt indehol-
der max. 1 g/l VOC

Denne deklaration gælder for hvid kulør. For an-
dre kulører kan værdierne variere. 
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