
Produktbeskrivelse

Pinotex Dør & Vinduesmaling er en vandfortyndbar, halvblank maling til 
døre, vinduer og havemøbler udendørs. Pinotex Dør- og Vinduesmaling 
giver en meget slidstærk og vejrmodstandsdygtig overflade med høj 
glans- og kulørbestandighed. Er hurtigtørrende og klæbefri efter tørring, 
hvilket gør det muligt at malebehandle 2 gange på samme dag.

Brugsvejledning

Pinotex Dør- og Vinduesmaling omrøres grundigt før brug. 
Underlaget skal være rent, tørt, fast og bæredygtigt, samt fri for begro-
ninger. Træværk (Døre og vinduer) må max. indeholde 15% fugt. Tilsmud-
sede overflader rengøres med Pinotex Grundrens. Begroninger som skim-
mel, alger og mos fjernes med Bioclean eller Pinotex Husrens. Knaster 
og harpiksholdige områder afskrabes og affedtes med rensebenzin eller 
cellulosefortynder, inden behandling.

Behandling, nyt og ubehandlet træ:
Nyt, ubehandlet træ grundes med Pinotex Super Base. Kitning og 
fugning, samt udfylning af huller og revner, udføres med acrylplastkit el. 
termokit. Der grundmales herefter med Sadolin Vinduesgrunder. Der fær-
digmales min. 2 gange med Pinotex Dør- og Vinduesmaling.

Tidligere behandlet træ:
Løst og dårligt hæftende træbeskyttelse afrenses. Tilsmudsede overflader 
rengøres med Pinotex Grundrens. Knaster, harpiksholdige områder og 
olieholdigt træ affedtes med rensebenzin.
Blanke flader matslibes og slibestøv fjernes. Gråt og nedbrudt træ slibes 
til rent frisk træ. Bare områder grundes og forbehandles som nyt og 
ubehandlet træ".
Der færdigmales min. 2 gange med Pinotex Dør- og Vinduesmaling.

Bemærkning

Anbefales kun til udendørs brug. Mal ikke i direkte solskin eller ved udsigt 
til nedbør eller dugdannelse indenfor 2 timer efter påføring. Mal ikke under 
+5°C eller over +25°C Den relative luftfugtighed må maksimalt være 80% 
under påføring og i produktets tørreperiode.
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De nævnte oplysninger er baseret på laboratoriemæssige forsøg samt praktiske afprøvninger. Et generelt ansvar for malebehandlingen kan imiderligtid ikke gives på grund af de 
mange forhold, der kan opstå i forbindelse med underlaget og påføringen. Det påhviler forbrugeren, at indhente de senest reviderede produktblade samt sikkerhedsdatablade ved 

anvendelsen. Vi forbeholder os ret til ændringer uden forudgående information. Der tages forbehold for trykfejl.

Tekniske Data

Produkttype: Plastalkydmaling, vandfortyndbar
Anvendelsesområde: Udendørs 
Glans: 35 - Halvblank
Rækkeevne: 6-8 m²/liter. 
Tørretid v. 23°C/50% RF: 2 timer
Genbehandling: Efter 4 timer
Påføring: Pensel, rulle, sprøjte
Kulør: RAL 9010, BW Hvid, BM, BC
Fortynding: Vand Max.10 %. 
Emballage størrelse: 1-, 2,5 L
Rengøring af værktøj: Vand
Opbevaring: Tåler ikke frost. Opbevares køligt og tørt i 
tæt tillukket original emballage.
MAL kode: (1993): 00-1 
VOC Indhold: EU grænseværdi for dette produkt (kat. 
A/e): 130 g/l (2010).Dette produkt indeholder max. 5 
g/l VOC.

SIKKERHED: Ved slibning af behandlede overflader, 
samt fjernelse af maling ved brug af varmluftsblæser/
flamme eller lign. kan der dannes sundhedsskadeligt 
støv og/eller røg. Sørg for god ventilation. Brug egnede 
personlige værnemidler som åndedrætsværn og 
øjenværn.
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