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Latex Samt 10
Mat latex-maling med høj dækningsevne til indendørs lofter og
vægge.

Produktbeskrivelse

Mat latex-maling med høj dækningsevne til maling af lofter og vægge indendørs. Giver den matte
overflade en flot glans.

Indendørs lofter og vægge.Anvendelsesformål

■ Vandfortyndbar
■ Høj dækningsevne
■ Sprøjtbar med Nespray

Egenskaber

12,5 literEmballage/emballagestørrelser

Hvid
Base 1

Farver

10, matGlansgrad

FrostfritOpbevaring

Bindemiddel: Sampolymer-latexTekniske data

Produktet opnår vaskeklasse 1 efter EN 13300.

VOC: EU grænseværdi for dette produkt (Kat A/a): 30 g/l (2010).
Dette produkt indeholder maks. 30 g/l VOC.

Bemærk

Bearbejdning

Udmærket på tidligere malede overflader samt på overflader af beton, sandspartel, gipsplader, væv m.
m.

Især velegnet til vægge, hvor der efterstræbes en mat overflade med god vaskbarhed.

Før der males, skal overfladerne være tørre, faste og rengjorte for snavs og fedt. Overflader med
limfarve renses og grundes med CapaSol LF. Tidligere malede overflader vaskes med malerrens.
Lofter og vægge, der er misfarvet af nikotin, grundes med IsoSpärr Ultra.

Klargøring af underlag

Påføres to gange på nye overflader.

Vand. Nespri-TEC ingen fortynding.Fortynding

6-8 m²/liter
Forbruget af maling er beregnet på jævne, ikke-sugende overflader og kan variere afhængigt af
arbejdsmetode.

Dækkeevne

Arbejdstemperatur min. +8°CBetingelser for påføring
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Støvtør: 1 time
Kan overmales: 5 timer
Gennemtørret: flere døgn
(værdierne gælder ved +23°C, RF 50%)

Tørring/tørretid

Påføres med pensel, rulle eller sprøjteVærktøjer

Latex Samt 10 anvendes sammen med Caparol Nespray-sprøjte for en støvfri sprøjtning.

Anbefalede sprøjteindstillinger for Nespray-sprøjte:
Mundstykke: 20° 0,013 tomme
                  30° 0,016-0,019 tomme
Sprøjtetryk: I henhold til vejledning
Sprøjtevinkel: Henholdsvis 20° og 30°. Afstand

VandRengøring af værktøj

Ovenstående data gælder for hvid maling. Ved andre farver kan de angivne værdier variere.Bemærk

Bemærkninger

Aftør værktøjet grundigt, før det rengøres i vand.Rengøring og desinfektion

Flydende malingrester skal ikke hældes i afløbet, men indleveres på den lokale miljøstation. Luk
dunken grundigt efter brug. Dunke, der er grundigt tømte, indleveres til genbrugsstationen.

Bortskaffelse
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