Yunik Väggfärg 7

Produktdatablad

Beskrivning:

Yunik Väggfärg 7 PVA är en robust väggfärg med hög täckförmåga. Fyllig,
sidenmatt yta som är lätt att hålla ren. Ger en vackert, mjukt och enhetligt
utseende oavsett betraktningsvinkel. Är lätt att måla till ett vackert och jämnt
resultat.

Användning:

Till nya och tidigare målade väggar och tak inomhus. På betong, puts, gips,
tapet, glasfiberväv och filt, i de flesta rum.
Kombinationen av en sidenmatt och robust yta gör Yunik Väggfärg 7 idealisk till
ytor med slitage, som t ex vardagsrum, korridorer, hall mm.

Gör så här:



Underlaget skall vara rent torrt och fast.



Rengör med målartvätt.



Spackla och fyll ev. sprickor och hål.



Grunda med förankringsgrund, om underlaget smetar eller suger.



Grunda med spärrgrund på ev. fläckar av fukt eller nikotin.



Måla väggfärgen 1-2 ggr med pensel, rulle eller spruta.



Tänk på att ventilera när du har målat.

Tekniska data:
Glans:

Sidenmatt, 7

Densitet:

Ca 1,3 kg/l

Torrhalt:

Ca 60 vikt %

Sträckförmåga:

8-10 m2/l, beroende på underlag & applicering

Arbetsförhållanden:

Min. 10°C och max 80% relativ luftfuktighet.

Torktid vid 23°C och

Dammtorr: ca 1 timme

normal luftfuktighet

Övermålningsbar: ca 4 timmar

(60%):

Genomhärdad: Flera dygn

Förtunning:

Används normalt oförtunnad

Tips och goda råd

Avbryts måleriarbetet kan verktygen med fördel förvaras i lufttät påse för att
förhindra uttorkning.
Vid maskering bör maskeringstejpen tas bort innan färgen har torkat.

Miljöinformation:

Förvaring av obruten/bruten förpackning: Svalt, frostfritt och väl
försluten.
Skyddsutrustning vid: Sprutning: Överdragsdräkt, helmask med
kombinationsfilter. Målning: Ögonskydd, Handskar. Slipning: Andningsskydd.
Miljöinformation: Tag bort mesta möjliga färg från verktygen före
rengöring i vatten. Flytande färgrester skall inte hällas ut i avloppet, utan
lämnas till lokal miljöstation. Minimera ditt färgavfall genom att på förhand
uppskatta hur mycket färg du behöver. Ta hand om överbliven färg så att du
kan använda den igen. Så minskar du effektivt produktens miljöpåverkan.
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