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Nordsjö Tinova 
Door and Window

 
 
Tinova Door and Window är en mycket snabbtorkande färg
vilket gör att du kan måla klart dina dörrar och fönster på en dag.
Den unika sammansättningen gör att glans och
kulörbeständigheten är betydligt bättre än traditionell fönsterfärg. 
 
Behandling
Underlaget skall vara väl rengjort och vara torrt (max 16%
fuktkvot).
 
Nymålning
1. Impregnera hela fönsterbågen med Tinova Wood Base Oil
BPR.
2. Grundmåla hela ytan med Tinova Primer Exterior. Det är en
fördel om detta sker innan glasning, så kittfalsen blir behandlad.
3. Kitta med lämpligt kitt som har en bra vidhäftning och lång
livslängd.
4. Färdigmåla 2 gånger med Tinova Door and Window.
 
Ommålning
1. Ytan tvättas med Original Målartvätt. Vid påväxt av
mögel/alger skall ytan behandlas med Original Hustvätt.
Eftersköljes rikligt med vatten. Låt ytan torka innan målningen
fortsätter.
2. All gammal lös färg skrapas bort till fast underlag. Blanka ytor
mattslipas för att få en god vidhäftning. Gråträ måste slipas bort
till fast friskt trä.
3. Trärena ytor impregneras först med Tinova Wood Base Oil
BPR. Grunda därefter med Tinova Primer Exterior.
4. Kitta med lämpligt fönsterkitt vid behov.
5. Färdigmåla 2 gånger med Tinova Door and Window .
 
Övrigt
Rör om noga i burken innan arbetets början. Måla inte direkt
solsken eller vid risk för regn eller dagg inom ca 6 timmar efter
arbetets slutförande.

TEKNISK DATA
Användningsområde: Utomhus
Bindemedelstyp: Akrylat
Glans: 35
Dammtorr 23°C 50% RF: 2 timme
Övermålningsbar 23°C 50% RF: 4 timme
Luft/Objekt temp: Min +5°C Max +25°C
Luftfuktighet RF: 40-80%RF (65%RF optimalt)
Förtunning: vatten
Verktyg: Pensel roller spruta
Färgåtgång: Nymålning 6-8m2/l
Färgåtgång: Ommålning 8-10m2/l
Förpackning: 1, 2,5, 5 och 10 liter
Baser: BW,BM, BC,332 Light, 337 Black
Rengöring:  Såpvatten
Förvaras: Frostfritt
VOC (kat.A/e)130g/l Innehåller Max 20g/l
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
Denna deklaration gäller vit kulör. För andra
kulörer kan siffervärdena variera.
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