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Professional Vevgrunning

Juni 2016

Teknisk data

Bruksområde: Innendørs
Bindemiddel: Sampolymerdispersjon
Glans: Matt 7
Tørketid: +23°C 50 % RF: Gjennomtørr 1
time
Overmalbar: 5 timer
Luft/temp: Min +5°C
Luftfuktighet RF: 40-80 % RF (65 % RF
optimalt)
Fortynning: Vann
Verktøy: Pensel, rull og sprøyte
Forbruk: 2-5 m2/liter
Emballasje: 10 liter
Baser: Hvit
Rengjøring: Såpevann
Oppbevares: Frostfritt
VOC: (kat. A/a) 30 g/l. Inneh. max 1 g/l.
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Produktbeskrivelse
Professional Vevgrunning er en vanntynnbar grunning
med høyt tørrstoffinnhold. Beregnet for vevde, ikke-vevde
og godt sittende tekstiltapet som skal males.

Behandling
Rør godt om før bruk. For best resultat, grunn overflaten
med Professional Vevgrunning og ferdigmal 2 ganger
med valgt Professional veggmaling. Alternativt kan flaten
ferdigmales med 2 strøk Professional Vevgrunning.

* Prøvemal alltid tekstiltapet på et lite synlig sted før
maling for å sikre at det ikke krymper.

Unngå å male 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. For
ytterligere informasjon - se sikkerhetsdatablad. 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
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