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Produktbeskrivelse
Sadolin Grunder Træ er en vandfortyndbar, hurtigtørrende grundmaling
til maling af indendørs træværk. Den gode vedhæftning gør at Sadolin
Grunder Træ også kan anvendes til grundmaling af vanskelige underlag
som laminat, keramiske overflader, hård PVC, lakeret træ, m.m.
Brugsvejledning
Produktet omrøres grundigt før og under brug.
Overfladen skal være ren, tør og smittefri inden grundmaling.
Sadolin Grunder Træ påføres fyldigt for at opnå god sammenflydning.
For bedste resultat påføres med syntetisk pensel, kortluvet malerulle eller
med sprøjte. Ved sprøjtning fortyndes produktet med max. 10 % vand.
På sugende underlag bør Sadolin Grunder Træ fortyndes med 10% vand.
Træ, ubehandlet:
Træet skal være tørt. Støv og snavs fjernes. Knaster og harpiksholdige
områder affedtes med cellulosefortynder og plettes evt. med Sadolin
Knastlak for at hindre gennemslag.
Sadolin Grunder Træ påføres herefter 1-2 gange til der er opnået fuld
dækning. Der mellemslibes mellem lagene med slibepapir korn 120-150.
Herefter færdigmales 2 gange med Sadolin Træ og Metal, vandig acrylplastemalje.
Træ, tidligere behandlet:
Løs og dårligt hæftende maling/lak afrenses. Fastsiddende maling
rengøres med Sadolin Grundrens og matslibes, slibestøv fjernes.
Sadolin Grunder Træ påføres 1-2 gange. Der mellemslibes mellem lagene
med slibepapir korn 120-150. Herefter færdigmales 2 gange med Sadolin
Træ og Metal, vandig acrylplastemalje.
Hårde og blanke overflader:
Laminat, keramiske overflader, hård PVC, lakeret træ, m.m:
Overflader rengøres først omhyggeligt med med Sadolin Grundrens.
Kalkrester på keramiske overflader, fjernes herefter med kalkfjerner til
overfladen er ren. Alle blanke og hårde overflader skal matslibes med
slibepapir korn 100-150. Der må efter matslibning ikke forekomme blanke
steder på overfladen.
Sadolin Grunder Træ påføres 1-2 gange til der er opnået fuld dækning.
Der mellemslibes mellem lagene med slibepapir korn 120-150.
Herefter færdigmales 2 gange med Sadolin Træ og Metal, vandig acrylplastemalje.

Tekniske Data
Anvendelsesområde: Indendørs
Binder: Copolymer
Glans: 2 - helmat
Rækkeevne: 5-8 m²/liter.
Tørretid v. 23°C/50% RF: 1 time
Genmalingstør v. 23°C/50% RF: Efter 2 timer.
Slibetør v. 23°C/50% RF: Efter 16 timer
Påføring: Pensel, rulle, sprøjte
Fortynding: Vand. Max. 10 %
Farver/baser: BW Hvid, BM, BC
Emballage størrelse: 1-, 2,5 L
Rengøring af værktøj: Vand
Opbevaring: Tåler ikke frost. Opbevares køligt og tørt i
tæt tillukket original emballage.
MAL kode: (1993): 00-1
Miljømærkning: Svanen, Licens Nr. 396-003,
EU Blomsten, Licens Nr. SE/7/001
VOC Indhold: EU grænseværdi for dette produkt (kat.
A/g): 30 g/l (2010). Dette produkt indeholder max. 25
g/l VOC
Sikkerhed: Ved slibning af behandlede overflader, samt
fjernelse af maling ved brug af varmluftsblæser/flamme
eller lign. kan der dannes sundhedsskadeligt støv og/eller røg. Sørg for god ventilation. Brug egnede personlige
værnemidler som åndedrætsværn og øjenværn.

Undlad at male ved temperaturer under +5 ºC.
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