Teknisk datablad

DUBRON Naturmaling Nr. 413
N

svarer til

LIVOS neutral

til allergikere, lugt- og kemikaliesensitive.

Uden æteriske olier
Gældende fra batchnr. #64568
Anvendelsesområde

Til indendørs brug. Anvendes på puds, murværk, savsmuldstapet, gipsplader, lerpuds samt hæftende og
absorberende dispersionsmalingsoverflader. Ikke egnet til tekstil- og vinyltapet eller ovenpå
vinylbelægninger.

Egenskaber

Fri for æteriske olier. Stor rækkeevne, ikke tendens til dråbedannelse, vaskbar overflade. Kan blandes med
URA Fuldtone- og Tonermaling nr. 424 efter ønske - vaskbarheden forringes givetvis herved. Efter tørring
har malingen god diffussionsåbenhed og kan overmales med DUBRON Strukturmaling nr. 465.
Dækkeevnen modsvarer DIN 55 987.

Fuld varedeklaration

Vand, kridt, titandioxid, talkum, bivokssæbe, sojaolie-naturharpiksester, methylcellulose, sojaolie,
borsyre og borax.

Farve

Hvid.

Fortynding

Skal ikke fortyndes ved maling med pensel/rulle. Skal malingen sprøjtes på, fortyndes med 10% vand.

Forarbejdning

Med langhåret rulle, pensel eller airless sprøjtemaskine, ved temperaturer over 12°C. Omrøres grundigt
før brug. (For yderligere anvisninger se side 2).

Forbrug

1 l ufortyndet rækker til ca. 8 m² pr. lag, dvs. 125 ml/m², afhængigt af underlagets absorberingsevne og
overfladebeskaffenhed kan forbruget dog være større eller mindre. Forbruget kan beregnes mere
nøjagtigt vha. en test.

Tørretid

Kan ved 23°C og 50 % rel. luftfugtighed overmales efter 12 timer. Længere tørretid ved lavere
temperaturer, højere luftfugtighed, eller hvis underlaget har lav absorberingsevne.

Rengøring af
værktøj

Arbejdsredskaber rengøres straks efter brug med LATIS Værktøjsrens nr. 558.

Densitet

Ca. 1,45 g/ml

Diffusionsevne

Ca. 95 % (for vanddamp - testet i stil med Parks Cup-metode).

Vær opmærksom på

Sørg for tilstrækkelig udluftning efter forarbejdning.
P102 Opbevares utilgængeligt for børn.
EU-grænseværdi for produktet (Kat. A/a ): 30 g/l (2010)
Dette produkt indeholder maksimalt 0 g/l VOC.

Bortskaffelse

Jf. lokale bestemmelser. Indtørrede produktrester kan bortskaffes som husholdningsaffald.

Emballagestr.

1 l; 5 l; 10 l; 30 l.

Opbevaring

Køligt men frostfrit, tørt. Uåbnet mindst holdbar i 1 år. Anvendes inden for 2-3 dage efter åbning.

Emballage

Polyethylen (PE). Dette materiale er grundvandsneutralt og kan genbruges.
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Brugsanvisning

DUBRON Naturmaling Nr. 413
Krav til underlaget

Underlaget skal være tørt, hæftende, absorberende, neutralt, rent samt fri for skillemidler, revner,
udblomstringer og svampe.

Forberedelse

Huller og revner udbedres med vægspartel. Anvend armeringssystem ved konstruktionsrevner.
Nedenstående oversigt indeholder udover information om forarbejdet på forskellige underlag også
anvisninger om brugen af GRAVA Grunder nr. 408. GRAVA Grunder nr. 408 skal fortyndes, indtil der ikke
dannes en hinde efter påføring. Test derfor på selve underlaget.
Underlag
Cement-, gips-, og
kalkpuds

Forarbejde
Evt. sinterhud fjernes ved slibning.
Fjern støv og snavs.

Grunding
GRAVA Grunder nr. 408

Beton

Overskydende forskallingsolie, støv
og snavs fjernes.
Støv og snavs fjernes. Udspartles evt.

GRAVA Grunder nr. 408

Ler, murværk, LIVOS
Lermaling og
Lerstrukturmaling

Fjern støv og snavs.

GRAVA Grunder nr. 408

Let kridtende
malingslag

Børstes af med stålbørste og støves af

GRAVA Grunder nr. 408

Limmaling - eller
uhæftende malingslag

Skal fjernes fuldstændigt, vaskes af og tørre.

GRAVA Grunder nr. 408

Gipsplader og
fibergipsplader

Kontroller fugearmeringen.

GRAVA Grunder nr. 408

Strukturtapet (f.eks.
savsmuldstapet)

Kontroller klæbningens styrke.
Klæb evt. efter.

Gasbeton

Vær opmærksom på

GRAVA Grunder nr. 408

Foretag hæfte- og lugttests på eksisterende malingslag. Resultaterne kan først vurderes efter min. tre
dage. For uforenelighed med eksisterende malingslag kan LIVOS ikke drages til ansvar.
Omrøres godt før brug. Anvend ikke fremmede kvaliteter til opblanding, lasering eller spartling, hvis
optimale resultater skal opnås. På kontrastfyldte, glatte eller stærkt/varierende absorberende underlag
kan det være nødvendigt med påføring af flere lag. Påføring med airlessmaskine er fordelagtig ved meget
glatte eller kontrastfyldte underlag (dyse: 0,009-0,011 inch, strøjtetryk: 150 bar, lufttryk: 2-3 bar).
Friske farvepletter kan fjernes med SVALOS Fortynder nr. 292 eller LEVO Penselrens nr. 997.
Til toning blandes URA Fuldtone- og Tonermaling nr. 424 grundigt med dobbelt mængde DUBRON
Naturmaling nr. 413. Rør den tonede maling igennem med røremaskine. Rør løbende i blandingen og påfør
i tyndt lag med pensel eller rulle.
Farven kan vurderes efter tørring af en malerprøve. Når koncentrationen af URA Fuldtone- og tonermaling
nr. 424 øges, kan vaskbarheden blive påvirket negativt.
OBS: ibland ikke tonerpasta fra andre producenter.

Alle angivelser er resultater af mangeårig forskning og praktisk afprøvning. De bliver vejledt på baggrund af vores kendskab til dato. Ved publicering af et nyere
oplag, mister dette datablad sin gyldighed. De kan altid finde den nyeste version på hjemmesiden www.livos.de. Databladet tjener et informations- og
rådgivningsformål. Der kan ikke afledes juridiske forpligtelser heraf. Ved tvivlsspørgsmål kontakt venligst forhandler, distributør eller producent.
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