Teknisk datablad (gyldig fra batch #67425)

ALBION Naturmaling Nr. 417
N

svarer til

LIVOS neutral

til allergikere, lugt- og kemikaliesensitive.

Uden æteriske olier
Anvendelsesområde

Til indendørs brug. Vægmaling til toning med URA Farvetilsætning. Anvendes på puds, beton, murværk,
savsmuldstapet, gipsplader samt på hæftende og absorberende dispersionsmalingsoverflader. Ikke egnet
til tekstil- og vinyltapet eller ovenpå vinylbelægninger.

Egenskaber

Fri for opløsningsmidler. Malingsfilmen har efter gennemtørring en rigtig god vanddampdiffusionsevne.
Kan tones med URA Fuldtone- og Tonermaling nr. 424 i ønsket blandingsforhold.

Fuld varedeklaration

Vand, kridt, talkum, sojaolie-naturharpiksester, titandioxid, methylcellulose, bivokssæbe, hampeolie,
saflorolie, sojaolie, borax, borsyre, ethanol, citronolie og citronsyre.

Farve

Hvid.

Forarbejdning

Omrøres godt. Fortynd ikke. Tilføj ønskede farve og mængde jf. farvekortet og rør til en homogen masse.
Påføres med pensel, børste eller rulle (af lammeuld for bedste resultat) ved rumtemperaturer over 10°C.

Forbrug

1 liter ufortyndet maling rækker til ca. 7-8 m² pr. lag. Dvs. 125 ml/m2. Afhængigt af underlagets
absorberingsevne og overfaldebeskaffenhed kan der være brug for mere eller mindre. Lav en prøve for
nøjagtig beregning!

Tørretid

Ved 23°C og 50 % rel. luftfugtighed ca. 12 timer.

Densitet

Ca. 1,26 g/ml

Rengøring

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

Vær opmærksom på

P102

Bortskaffelse

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

Emballagestr.

1 l; 2,5 l; 10 l.

Opbevaring

Køligt men frostfrit og tørt. Uåbnet holdbar i mindst 24 mdr. Åben maling skal bruges inden for 2-3 dage.

Emballage
.

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

Opbevares utilgængeligt for børn.
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Brugsanvisning

ALBION Naturmaling Nr. 417
Krav til underlaget

Underlaget skal være tørt, bæredygtigt, absorberende, neutral, fri for skillemidler, revner, udblomstringer
og svampe.

Forberedelse

Huller og revner skal udbedres med vægspartel. Anvend et armeringssystem ved udbedringen af
konstruktionsrevner. Følgende oversigt indeholder information om forberedelse på forskellige underlag
samt anvisninger til anvendelsen af GRAVA Grunder nr. 408. GRAVA nr. 408 skal fortyndes så meget, at der
ikke sker nogen synlig filmdannelse. Udfør venligst en test inden påføring.

Vær opmærksom på

Underlag

Forarbejde

Grunding

Cement-, gips- og
kalkpuds

Støv og snavs fjernes.
Et evt. sinterlag fjernes ved slibning.

GRAVA Grunder nr. 408

Beton

Forskallingsolie, støv og snavs
fjernes.

GRAVA Grunder nr. 408

Gasbeton

Støv og snavs fjernes. Spartles
evt. op.

GRAVA Grunder nr. 408

Ler, murværk,
LIVOS Lermaling og
-strukturmaling

Støv og snavs fjernes

GRAVA Grunder nr. 408

Let kridtende gammel
maling

Børstes af med en stålbørste og
rengøres.

GRAVA Grunder nr. 408

Limmaling eller ikke
bæredygtig maling

Fjernes fuldstændig. Vask efter og
lad tørre.

GRAVA Grunder nr. 408

Gipsplader og fibergipsplader

Kontroller fugearmering.

GRAVA Grunder nr. 408

Strukturtapet

Kontroller klæberens hæftning. Lim evt. efter.

Udfør hæfteprøve på eksisterende underlag.
Omrør ALBION grundigt. Foretag prøvepåføring. Foretag vurdering af farve på baggrund af prøven efter
en dags tørring.
På kontrastrige, glatte, stærkt eller uensartet absorberende flader er mindst to lag påkrævet. Påføring
med Airlessmaskine (dysse: 0,009-0,011 inch, sprøjtetryk: 150 bar, lufttryk: 2-3 bar) er fordelagtig på
meget glatte eller kontrastrige underlag.
Med tiltagende koncentration af URA Fuldtone- og Tonermaling nr. 424 kan vaskbarheden reduceres.
OBS: rør ikke op med tonerpasta fra andre producenter.
Ved påføring af for tykt lag har det tørre malingslag tendens til at kridte. Friske malingspletter kan fjernes
med SVALOS Fortynder nr. 222.

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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