
Mood Care Wall 5

En ny farve på væggen, er en nem og enkel måde
at opfriske hjemmet på. Mood Care Wall 5 er en
vandfortyndbar helmat maling af højeste
kvalitet og er egnet til indendørs vægge.
Malingen er egnet til både umalede, tidligere
malede og tapetserede overflader i stuer og
soveværelser.
Maling behøver ikke at være besværligt - Mood
Care Wall 5 har en høj dækkeevne, tørrer hurtigt
og er meget nem at påføre. 

*Biobaseret indhold: 30% iflg. ASTM D6866-18

Teknisk information
BRUGSOMRÅDE
Interiør

RÆKKEEVNE
8 - 12 m²/l

GLANS
Helmat

VÆRKTØJ
Pensel, rulle, sprøjte

PÅFØRINGSTEMPERATUR
Mellem+5°C op til ca. +25°C overfladetemperatur

TØRRETID VED +23°C OG 50% RELATIV
LUFTFUGTIGHED
Klæbefri efter 0,5 timer. Overmalbar efter 2 timer.

VÆRKTØJ RENGØRES MED
Vand eller Penselvask

BINDEMIDDEL
Akryl

VOC
Grænseværdi (Kat A/a): 30 g/l (2010). Produktets VOC <
30 g/l.

For seneste version: www.beckers.dk

Opbevares frostfrit

Delvist biobaseret
Høj dækkeevne
Smukt slutresultat

Det svenske Astma- og Allergiförbundets anbefaling gælder ikke under påføring af malingen, men først to uger efter påføring.
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Udvis forsigtighed under påføring, og sørg for god ventilation de to første uger.

Forberedelse af overfladen
Umalede overflader: Fjern først støv og smuds med en
børste eller skraber. Reparer eventuelle skader med
Beckers Vægspartel. Slib med mellemfint sandpapir.
Grund med Mood Care Wall 5.

Malede overflader: Rengør overfladen med Beckers
Malervask ifølge anvisning. Reparer eventuelle skader
med Beckers Vægspartel. Slib med mellemfint sandpapir.
Grund med Mood Care Wall 5. 

Papirtapet: Kontroller at tapetet hæfter godt på væggen.
Sidder tapetet løst, skal det tages ned. Grund 1 gang med
Beckers Tapetgrund.

Limfarvede overflader: Vask af med vand og grund med
Beckers Tapetgrund.

Kalkede overflader: Skrab og børst grundigt. Grund med
Beckers Tapetgrund.

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.

Vedligehold
Daglig pleje: Rengør overfladen med
universalrengøringsmiddel eller opvaskemiddel og skyl
efter med lunkent vand. For bedste resultat vask hele
væggen nedefra og op. Husk at lufte ud,så væggene
tørrer hurtigere.

Pletfjerning: Anvend universalrengøringsmiddel eller
opvaskemiddel. Sorte
misfarvninger (metalafsmitning) som fra f.eks. nøgler
eller metalringe, der er gnedet mod overfladen, fjernes
med et rent viskelæder. Brug aldrig kraftige
opløsningsmidler
eller sprit.

Reparationsmaling: Mal altid med samme produkt,som
overfladen sidst blev malet med, og hvis muligt, samme
batchnumre for at undgå farveforskelle. For at undgå
forskelle i struktur, favre og glans anbefales det at male
hele overfladen. Ved udbedring eller reparation af pletter
anbefales det at bruge samme type rulle som tidligere
anvendt. Små pletter duttes med pensel.
Øvrigt: Vægmalingens gode egenskaber opnås først efter
14 dages tørretid ved normal rumtemperatur (23°C).
Undgå at udsætte væggene for snavs eller rengøring, før
malingen er færdighærdet.

Vigtigt
Undgå malebehandling hvis overfladen er koldere end
+5°C. Besøg www.beckers.dk for yderligere information

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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