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Teknisk data

Bruksområde: Utendørs
Bindemiddel: Akrylsampolymer
Støvtørr: +23°C 50 % RF: 4 timer
Overmalbar: 12 timer
Luft/Objekt temp: Min +5°C Max + 25°C
Luftfuktighet RF: 40-80 % RF (65 % RF
optimalt)
Fortynning: Vann
Verktøy: Pensel, rull og sprøyte
Forbruk: 5-8 m2/l
Emballasje: 10 liter
Base: Hvit
Rengjøring: Såpevann
Oppbevares: Frostfritt
VOC: (kat. A/c) 40 g/l. Inneh. max 35 g/l.

Helse og miljø
Lukk godt igjen åpnede lokk. Brukt verktøy
rengjøres omgående etter
maling. Flytende malingrester og
såpevann må ikke slippes i avløpet, men
leveres til miljøstasjon. Tomemballasje
leveres for gjenvinning. Se også
informasjon på sikkerhetsdatabladet. 

Denne deklarasjonen gjelder farge hvit.
For andre farger kan sifferverdiene variere.
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Produktbeskrivelse
Professional Pansorflex Tynnfilm er en
karbonatiseringshemmende helmatt fasademaling
beregnet for utvendig maling på betong. Kan også brukes
på andre typer fasader. Professional Pansorflex Tynnfilm
inngår i Pansorflex-systemet, som toppstrøk over
Pansorflex Tykkfilm.

Produktbeskrivelse
•Diffusjonsåpen
•Alkaliebestandig
•Beskytter betong mot karbonisering
•Beskytter betong mot kloridinntrening
•God værbestandighet
•Høy glans- og fargebestandighet
•Høy UV-bestandighet
•Vann- og smussavvisende

Behandling
Underlaget skal være fast og rent for smuss, fett og
lignende urenheter. Betongflater skal være
gjennomherdede (minst 28 dager), ingen synlige
fuktflekker må finnes ved maling. Betongen skal være fri
for sementhud og formolje. Kontroller først tilstanden på
underlaget, og utarbeid deretter et behandlingsforslag.
Professional Pansorflex Tykkfilm skal etterbehandles med
Professional Pansorflex Tynnfilm.

Maling
1. Sugende og krittende underlag bør etter avbørsting
grunnes med Murtex Pansorflex Fasadegrunning.
2. Mal 2 strøk med Professional Pansorflex Tykkfilm.
3. Ferdigmal 1 strøk med Professional Pansorflex
Tynnfilm.

Professional Pansorflex Tynnfilm er bruksklar.  Rør
godt om før bruk, og mal ikke i direkte sol eller ved
mulighet for regn eller dugg de nærmeste timene etter
sluttføring av arbeidet. Mal aldri når temperaturen er
under +5°C.

Helse og miljø
Malingssjikt kan ved sliping eller behandling med
varmepistol avgi helsefarlig støv eller røyk. Sørg for å
arbeide i ventilerte rom. Bruk passende personlig
verneutstyr (støvmaske) ved dårlig ventilasjon. Se
informasjon på sikkerhetsdatabladet. Lukk godt igjen
åpnede lokk. Brukt verktøy rengjøres omgående etter
maling.  Flytende malingrester og såpevann må ikke
tømmes i avløpet, men leveres til nærmeste miljøstasjon.
Tomemballasje leveres til gjenvinning.

Se: www.tomtogtort.no

http://www.tomtogtort.no
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