Teknisk datablad

SAMO Møbelmaling Nr. 698
Anvendelsesområde

Til indendørs brug. Kridtmaling til møbler af ubehandlet, massivt træ, spånplader og MDF-plader (påføres
med rulle).

Egenskaber

Dekorativ, porrefyldende, mat. Spyt- og svedægte jf. DIN 53160. Fri for organiske kemiske stoffer jf. DIN EN
71 del 9.

Fuld varedeklaration

Kridt, titandioxid, isoalifater, linolie-standolie-naturharpiksester, glimmer (mineral), talkum,
appelsinolie, kiselsyre, jernoxid, dehydreret aminosukker og blyfri tørremidler (Ca, Co, Zr).
Sammensætningen varierer fra farve til farve.

Farve

204 Hvid
895 Honninggul
916 Salvie

Fortynding

Skal malingen sprøjtes på, fortyndes med SVALOS Dyppe- og Sprøjtefortynder nr. 293.

Forarbejdning

Påføres sparsomt med pensel eller rulle (ufortyndet) eller med sprøjte (maks. 10% fortyndet) ved
temperaturer over 15oC og lav luftfugtighed.

Forbrug

Beregnes vha. en prøve! Vejledende: 1 l ufortyndet rækker til 10 - 15 m2 pr. lag, dvs. 80 ml/m². Afhængigt
af træets absorberingsevne og overfladebeskaffenhed kan malingen være drøjere i brug.

Densitet

Ca. 1,57 – 1,59 g/ml, alt afhængigt af farve.

Tørretid

Ved 23oC og 50 % rel. luftfugtighed: berøringstør efter ca. 3 timer; slibbar og overmalbar efter 24 timer;
gennemhærdet efter ca. 6-7 dage.
Tørretiden er længere ved påføring af tykke lag, ved lave temperaturer eller høj luftfugtighed.

Rengøring

Værktøj rengøres straks efter brug med LEVO Penselrens nr. 997.

Vær opmærksom på

Sørg for god udluftning under og efter forarbejdning. Arbejdsmaterialer som klude, poleringspads,
svampe, slibestøv mv. vædet med ikke gennemtør SAMO Møbelmaling opbevares i lufttæt
metalbeholder eller vand frem til bortskaffelse, da der ellers er risiko for selvantændelse pga.
indholdet af planteolie. Det flydende og forarbejdede produkt er ikke selvantændende.
P102
P301+P310
EUH066
EUH208

580 Cremehvid
899 Rose
970 Pistacie

645 Lysegrå
900 Blågrå

648 Slam
903 Mynte

Opbevares utilgængeligt for børn.
I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning. Ring omgående til
en læge.
Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud.
Indeholder appelsinolie (limonen), cobalt(2+)salte. Kan udløse allergisk reaktion.

Bortskaffelse

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

Emballagestr.

0,375 l; 0,75 l; 2,5 l; 5 l.

Opbevaring

Køligt, tørt. Uåbnet holdbar i mindst 4 år. Åbne produkter reagerer med ilt. Omfyld derfor rester til
mindre beholder efter åbning.
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Brugsanvisning

SAMO Møbelmaling Nr. 698
Forberedelse

Underlaget skal være tørt (træfugtighed under 15%), fast, rent samt fri for fedt, harpiks og støv. Forslib
med maks. korn 120.

Forarbejdning

Omrøres grundigt før brug og fjern eventuel hinde. 1 - 2 lag påføres sparsomt med pensel, rulle eller sprøjte
ved temperaturer over 15°C.
Efterbehandling med en af KUNOS Olierne (som f.eks. 243, 244-002 (farveløs), 245, 1878 er nødvendig at
påføre efter 24 timer for øget slidstyrke og vandafvisning. Der opstår derved en let glans.
Alternativ efterbehandling kan foregå med DYADEN Beskyttelses-emulsion nr. 571, der giver overfladen
en vandafvisende beskyttelsesfilm, der er mindre glat og ikke påvirker farvenuancen gulligt.

Renovering

Ikke-intakte malingslag fjernes fuldstændig ved slibning. Males derefter som ubehandlet træ.

Vær opmærksom på

SAMO Møbelmaling nr. 698 skal påføres sparsomt. For tykke lag kan føre til længere tørretid og der kan
opstå ridser ifm. påføringen af de øvrige lag.
Møbelmalingen indeholder en smule opløsningsmiddel, hvorfor hindedannelse ikke kan udelukkes. Fjern
evt. opstået hinde inden omrøring. Omfyld rester til opbevaring i en mindre beholder.
For evt. følger som f.eks. manglende hæftning og lugtdannelse, som opstår pga. overmaling med
produkter fra andre producenter, eller uforenelighed med eksisterende behandling af underlaget kan
LIVOS ikke drages til ansvar. Overmal ikke silikonemasse.

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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