
Metall
Pladefacademaling

Metall Pladefacademaling er en halvblank
akrylatmaling specielt udviklet til maling af
fabriksmalet metal. Egner sig også godt til
maling af rustbeskyttet metal, forzinket metal,
aluminium m.m. Malingen hæfter godt på de
fleste underlag og er meget vejrbestandig.

Teknisk information
BRUGSOMRÅDE
Eksteriør

RÆKKEEVNE
8 - 8 m²/l

GLANS
Halvblank

VÆRKTØJ
Pensel, rulle, sprøjte

PÅFØRINGSTEMPERATUR
Ikke under +7°C overfladetemperatur

TØRRETID VED +23°C OG 50% RELATIV
LUFTFUGTIGHED
Klæbefri efter 2-4 timer. Kan overmales efter 6-12 timer

BINDEMIDDEL
Styrene acrylat

VOC
Grænseværdi (Kat A/d): 130 g/l (2010). Produktets VOC
< 130 g/l.

For seneste version: www.beckers.dk

Opbevares frostfrit

Rigtig god vejrbestandighed året rundt
God vedhæftning
God dækkeevne
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Forberedelse af overfladen
STÅL: Vask med Beckers Facadevask og skyl efter. Slib,
stålbørst eller skrab rust helt væk og børst overfladen helt
ren. Når overfladen er helt ren og tør grundes med
Beckers Primex Metall. 

GALVANISERET METAL OG ALUMINIUM, SOM IKKE
ER BEHANDLET MOD HVIDRUST: Vask med Beckers
Facadevask og skyl godt efter. Rust fjernes helt. En let
slibning med rød Scotch-Brite giver bedste resultat. Når
overfladen er helt ren og tør grundes med Beckers
Primex Metall.

FABRIKSMALET ELLER TIDLIGERE MALEDE
OVERFLADLER: Facader med fabriksmalet metal af PVF2
eller Organosol skal fjernes indtil bart metal med
højtryksrenser (700 bar), alternativt i kombination med
Beckers Malingsfjerner. Facader med Plastisol, polyester
samt tidligere malede overflader med akrylat eller
styrenakrylat vaskes med Beckers Facadevask, indtil den
ikke kridter. Polyester kræver en let slibning ved
rengøring. Rust fjernes helt, løstsiddende maling skrabes
af, blanke flader slibes matte. Grundmal de flader, som
udviser rustangreb, med Primex Metall.
NB: Brug højtryksrens til at skylle med. Bedste resultat
opnås med varmt vand (mindst +70°C).

Påføring
Rør altid malingen godt rundt brug før. Underlaget skal
være tørt ved maling. Brug pensel og rulle af helsyntetisk
materiale. Påfør Metall Plåtfasad rigeligt 1-2 gange til
mindst 60 ?m tør film. Ved maling med højtrykssprøjte
anbefales mundstykke 18/50 og tryk 175-200 bar. Husk
at koldt og fugtigt vejr forlænger tørretiden. Du bør
derfor ikke male i fugtigt vejr (>80% RH). Mal heller ikke
på solvarme flader, da malingen i så fald tørrer for hurtigt.
Mal ikke udendørs ved risiko for regn og dug, ca. 2 timer
fra du er færdig med at male.

Vi anbefaler at prøvemale en mindre overflade for kontrol
af vedhæftning etc., inden hele fladen males. På
aluminium opnås fuld vedhæftning efter ca. 1 uge.

For mere information, læs vores arbejdsråd, brochurer
og hjemmeside.

Når du er færdig med at male
Åbnede beholdere skal lukkes forsvarligt og opbevares
stående, for at undgå lækage. Fjern mest mulig maling fra
værktøj før rengøring. Flydende malingrester skal ikke
hældes i afløb, men indleveres til genbrugsstation. Tom
og rengjort emballage leveres til genbrug.

Vigtigt
Rør, om nødvendigt, malingen inden brug. 
Husk, at koldt og fugtigt vejr forlænger tørretiden. Mal
derfor ikke ved fugtighed på over 80% RF. Mal ikke på
overflader opvarmet af sollys, da malingen tørrer for
hurtigt.
Mal ikke udendørs ved risiko for regn og dug indenfor 2
timer efter maling.
Vi anbefaler at prøvemale på et mindre område for at
kontrollere vedhæftning m.m., inden hele fladen males.
På aluminium opnås fuld vedhæftning efter ca. 1 uge.

For mere information se vores arbejdsråd, brochurer og
hjemmeside.

Informationen i dette dokument er ikke beregnet på at være udtømmende eller fuldstændigt. Informationen baserer sig på laboratorietests og
praktisk erfaring, og er givet efter vores bedste kundskaber. Produkternes kvalitet kontrolleres af vores virksomhedssystem, baseret på krav om
ISO9001 og ISO14001. Som producent kan vi ikke kontrollere de omstændigheder, under hvilke produkterne anvendes eller de mange faktorer
som påvirker brugen og påføring af produkterne. Tikkurila er ikke ansvarlig for tilfælde hvor produkterne anvendes i strid med anvisningerne
eller for uanvendelige objekter. Vi forbeholder os retten at forandre den givne information uden varsel.
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