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Pinotex Panelhvid
Dækkende

Produktbeskrivelse
Anvendes til ubehandlede eller lakerede væg- og loftpaneler af træ, der
ikke kræver en slidstærk overflade.
Pinotex Panelhvid Dækkende giver en fyldig, refleksfri og helmat overflade, der tåler let rengøring og aftørring. Den har foruden sin høje dækkraft, en god isoleringsevne mod gennemslag fra nikotin, tørre vandskjolder og de fleste farvestoffer, der er naturligt forekommende i træ.
Knaster og harpiksudsvedninger kan behøve Pinotex Knastlak for H
Produktet er ikke egnet til behandling af træværk som vinduer, døre,
fodpaneler, karme og lignende træ., hvor der kræves en mere slidstærk
overflade.
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Produkttype

Loftmaling til træ, dækkende

Anvendelsesområde

Inde

Bindemiddeltype

Acryldispersion, spærrende

Glansgrad

Helmat

Rækkeevne

Ca. 7-10 m²/liter.

Fortynding

Kan fortyndes med vand. - max. 5 %.
Fortynding nedsætter isoleringsevnen.

Klargøring

Tørretid v. 23°C/50% RF

2 timer

Underlaget skal være rent og tørt, fri for nikotin, harpiks, fedt, olie, voks
og lignende forureninger. Tilsmudsede overflader vaskes med Pinotex
Grundrens - Træ. Vask efter med rent vand. Lakerede overflader matslibes
for vedhæftning. Knaster og harpiksholdige områder affedtes med renset
benzin og isoleres med Sadolin Knastlak, inden der behandles med
Pinotex Panelhvid Dækkende.
Fladen være fuldstændig gennemtør inden behandling. Fordampning af
vand fra sprækker og sammenføjninger kan tage flere dage.

Genbehandling

Efter 24 timer

Påføring

Pensel, korluvet malerulle

Kulør

Hvid

Emballage størrelse

2,5 liter

Rengøring af værktøj

Vand/Sæbevand

Opbevaring

Køligt, men frostfrit og i tæt lukket
emballage.

Påføring

SIKKERHEDSMÆRKNING

Brugsvejledning
Produktet omrøres omhyggeligt før og under brug.

Påfør Pinotex Panelhvid Dækkende 2-3 gange med en kortluvet malerulle
eller en bred pensel i bræddets bredde. Start med at male bræddesamlinger/profiler med en smal pensel og lad tørrre.
Mal 1-2 brædder ad gangen, i træets længderetning.

Sikkerhedsregler (1993)

00-1

Brandfareklasse

Ingen

Sundhedsfareklasse

Ingen

Tørretid

Miljøfareklasse

Ingen

2 timer v/20° C, 50% REL luftfugtighed.
Genbehandling: Efter min. 24 timer. Opstår der misfarvninger/gennemslag efter 1. påføring, ventes min. 48 timer, inden genbehandling. For
tidlig overmaling kan resultere i nedsat isoleringsevne.

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.

Oplysninger i denne produktinformation er baseret på laboratorieforsøg og praktiske afprøvninger. Produktinformationen er en vejledning af dette produkts anvendelse og arbejdsmetode. – Da brugerens
arbejdsforhold ligger uden for vores kontrol, påtager vi os intet ansvar for de opnåede resultater. Vort ansvar dækker alene direkte person- eller tingskader, der bevisligt er opstået som følge af mangler eller fejl
ved de af os fremstillede produkter. Der tages forbehold for trykfejl.

