
Primex Metall

Grund metaloverflader med Beckers Primex
Metall. Malingen er hurtigtørrende, har god
vedhæftning og giver en ekstra stærk
vedhæftning til slutmalingen. Derudover
indeholder malingen rustbeskyttelse, som
forhindrer rustdannelse. Primex Metall giver et
godt og holdbart resultat.

Teknisk information
BRUGSOMRÅDE
Eksteriør

RÆKKEEVNE
7 - 9 m²/l

GLANS
Halvmat

VÆRKTØJ
Sprøjte, pensel

PÅFØRINGSTEMPERATUR
Mellem +7°C op til ca +40°C overfladetemperatur.
Luftfugtigheden må ikke være højere end 80% RF.
Underlaget skal være tørt og varmere end de
omgivende luftforhold.

TØRRETID VED +23°C OG 50% RELATIV
LUFTFUGTIGHED
Klæbefri efter ca. 30 min. Kan overmales efter ca. 12
timer

BINDEMIDDEL
Styrene acrylat

TØRSTOFINDHOLD VOL.
Ca. 40%

VOC
Grænseværdi (Kat A/i): 140 g/l (2010). Produktets VOC
< 140 g/l.

For seneste version: www.beckers.dk

Opbevares frostfrit

Grundmaling med god vedhæftning til metaloverflader
Forhindrer rustdannelse
Tørrer hurtigt og giver en god bund for slutmalingen
Grundmaling med god vedhæftning til metaloverflader
Forhindrer rustdannelse
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Forberedelse af overfladen
STÅL: Vask med Beckers Facadevask og skyl godt. Slib,
stålbørst eller skrab rust væk og børst overfladen ren. Når
overfladen er tør og ren, grundes med Primex Metall.

GALVANISERET METAL BEHANDLET MOD
HVIDRUST: Olieret eller fabriksgrundet galvaniseret
metal kan males. Affedt med affedtningsmiddel og skyl
godt efter. Vask derefter stålpladen med Beckers
Facadevask. Skyl og slib derefter overfladen med Scotch-
Brite og skyl.

FABRIKSBEHANDLET ELLER TIDLIGERE MALET
METAL:
Alt plastisol på taget skal renses helt ind til metallet med
højtryksspuling på 700 Bar, f.eks. i kombination med
Beckers Malingsfjerner. Fabrikslakeret metal med PVF2
og Organosol renses helt ind til metaloverfladen, uanset
om det er tag eller facade eller horisontale overflader som
f.eks. vindueskarme. Fabrikslakeret metal (tag og facade)
med polyester og plastisol (kun facade) samt
plastoverflader, malet på stedet med akryl, styrenakryl og
alkyd, vaskes med Beckers Facadevask til de ikke kridter.
Polyester slibes let før rengøring. Rust fjernes helt. Løst
maling skrabes af og blanke overflader matteres.
SKYLLEINSTRUKTION: Brug højtryksrenser under
skylning. Det bedste resultat opnås med varmt vand
(mindst + 70 ° C)

Påføring
STÅL, ALUMINIUM OG GALVANISERET METAL, SOM
IKKE ER BEHANDLET MOD HVIDRUST: Når overfladen
er tør og ren, grundes med Primex Metall.

ALUMINIUM SAMT GALVANISERET METAL, SOM IKKE
ER BEHANDLET MOD HVIDRUST: Når overfladen er tør
og ren, grundes med Primex Metall. Andre behandlinger
mod hvidrust som f.eks. forkromning forringer
hæfteevnen og kan først overmales efter 5 år udendørs.
Mindre overflader kan males, hvis du følger den
anbefalede rengøring for olieret og/eller fabriksgrundet
galvaniseret metal.

FABRIKSLAKERET ELLER TIDLIGERE MALET METAL:
Alle metaloverflader grundes med Primex Metall. Som
dækmaling til Primex Metall anbefales Metall
Pladetagmaling, Metall Metalmaling V og Metall
Pladefacademaling. Metaldele/detaljer i forbindelse med
maling af træfacade kan derefter også dækmales med
vores vandbaserede oliemalinger, dækkende
træbeskyttelser (lasurer) eller vinduesmalinger.

JERNOVERFLADER: Kræver kraftigere rustbeskyttelse
for at opnå god holdbarhed.

SKYLLEANVISNING: Ved skyling, anvend højtryksvask.
Bedste resultat opnås med varmt vand (mindst +70°C).

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
Overfladen skal være tør og ren før malebehandling.
Pensel og rulle af helsyntetisk materiale giver bedste
resultat. Ved sprøjtemaling skal højtrykssprøjte (ikke luft)
anvendes. Bedste resultat med sprøjte fås på liggende
flader. Sørg før at få tilstrækkeligt med maling i hjørner og
i kanter, så det tørre malerlag bliver ca. 60 my. Undgå at
male på solopvarmede overflader, da malingen så tørrer
for hurtigt. Husk, at koldt og fugtigt vejr forlænger
tørretiden. Du bør ikke male i fugtigt vejr (RF over 80%).
Mal ikke på overflader koldere end +7 grader. Afslut
arbejdet nogle timer før duggen falder.

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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