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Produktbeskrivning
Professional Metal Facade är en halvblank täckande färg
avsedd för målning av plåtfasader. Genom att måla
fasaden med Professional Metal Facade uppnås en god
utomhusbeständighet. Dessutom erhålls en mycket hög
kulör- och glansbeständighet. Professional Metal Facade
har en konsistens som gör att färgen är lättapplicerad och
kan påföras i tjocka skikt. Detta tillsammans med den
goda utflytningen ger en hög täckande förmåga.

Behandling

  Fasader som är fabrikslackerade med PVF2, organosol
eller plastisol måste avlägsnas helt till plåtren yta med
hjälp av vattenblästring eller färgbortagningsmedel.
Övriga ytor tvättas rent noggrant tills de inte kritar. På
polyesterytor kan det behövas en slipning för att få bra
vidhäftning. Blanka ytor måste mattas ner. OBS! Gör ett
vidhäftningsprov.
Vid en rostskada skall skadan, borstas till minst ST2.
Påbättra skadan med Professional Traditional Metal
Primer.
Förzinkade ytor avfettas med Målartvätt. För att få
optimal vidhäftning på förzinkade ytor skall man slipa.
OBS! Gör vidhähtningsprov.
Aluminium skall tvättas samt slipas och grundas med
Professional Metal Primer 40µm. OBS! Gör alltid ett
vidhäftningsprov.
Ytan skall vara torr och ren innan du målar med
Professional Metal Facade. Skall appliceras 2 ggr till ett
torrt skikt av minst 80µm. Alternativ 1 ggr 60µm

Övrigt
Rör om noga i burken innan arbetets början. Måla inte
direkt solsken eller vid risk för regn eller dagg inom ca 2
timmar efter arbetets slutförande.

TEKNISK DATA
Användningsområde: Utomhus
Bindemedelstyp: Akrylat
Glans: Halvblank
Torktid 23°C 50% RF: 2 timmar
Övermålningsbar 23°C 50% RF: minst 6
timmar
Luft/Objekt temp: Min +5°C Max +25°C
Luftfuktighet RF: 40-80%RF (65%RF
optimalt)
Förtunning: Vatten
Verktyg: Pensel roller spruta
Färgåtgång: 6-8m2/liter
Förpackning: 2,5liter och 10 liter
Baser:  BW, BM, BC
Rengöring:  Såpvatten
Förvaras: Frostfritt

Miljö
Denna produkt uppfyller kraven för
Svanen.
-Minimera ditt färgavfall genom att på
förhand uppskatta hur mycket du behöver.
-Ta hand om överbliven färg så att du kan
använda den igen.
-Genom att använda överbliven färg
minskar du effektivt produktens
miljöpåverkan under hela dess livscykel.

För mer information se www.svanen.se
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Databladen är utgivna enbart i rådgivande syfte. Värdena gäller för normala omständigheter och kan därför variera med t.ex. appliceringssätt, temperatur etc. Vi förbehåller
oss rätten till ändringar utan föregående information. Användaren är ansvarig för att senaste revidering av detta dokument används. Kontroll kan göras på vår hemsida.
 AkzoNobel och Nordsjö är varumärken som tillhör the AkzoNobel Group of Companies © AkzoNobel 2009
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