
Perfekt Vindue &
Træværksmaling
Plus

Perfekt Vindue & Træværksmaling Plus har en
lang farve- og glansholdbarhed, den tørrer
hurtigt og giver maksimal beskyttelse af
træværket. Malingen løber ikke, og er derfor
meget let at male med. Perfekt Vindue &
Træværksmaling Plus giver et flot halvblankt
udseende.

Teknisk information
BRUGSOMRÅDE
Eksteriør

RÆKKEEVNE
5 - 7 m²/l

GLANS
Halvblank

VÆRKTØJ
Pensel

PÅFØRINGSTEMPERATUR
Ikke under +5°C overfladetemperatur

TØRRETID VED +23°C OG 50% RELATIV
LUFTFUGTIGHED
Klæbefri efter 3-4 timer.
Overmalbar efter 6-8 timer.

VÆRKTØJ RENGØRES MED
Vand eller Penselvask

BINDEMIDDEL
Modificerede alkyder

Suveræn glans- og farveholdbarhed
Nem at male med
Giver en ensartet og smuk overflade
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Forberedelse af overfladen
FORBEHANDLING: Overflader som skal males, skal være
rene og tørre. Vask snavsede flader. Skrab, slib og børst
overfladen for at fjerne løstsiddende maling og gråt,
porøst træ.
Tykke og sprækkede malingslag fjernes helt. Blanke og
hårde flader skal slibes matte. Afrund eventuelle skarpe
kanter. Fjern gammel og løstsiddende kit. Sugende,
porøse overflader, som f.eks. endetræ, samlinger og
kitfalser behandles med Primex Grundolie Træ
Plus. Overskydende olie
tørres af. Flader som tidligere er malet eller grundet med
olie, grundes med Primex Trægrund Plus. Reparer
sprækker og fyld åbne fuger med kit.

Påføring
Afslut 2 gange med Perfekt Vindue & Træværksmaling
Plus (se vores vejledning om anvendelse). Sørg for, at
hvert lag våd maling er over 100 my. Brug en blød,
helsyntetisk pensel og mal et par mm på glasset. For de
bedste resultater skal du male bundstykket og lidt op ad
siden en ekstra gang.

Vigtigt
Omrøres før brug! 
Underlaget skal være tørt og rent. Træet skal være tørt,
når det males, maks.16% fugtighed.
Mal ikke på
solvarme flader eller på flader der er koldere end +7°C. Mal
heller ikke ved risiko for regn inden for det næste døgn
eller ved dug indenfor 2-4 timer efter du er færdig med at
male. 

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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