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Produktbeskrivelse
Sokkelmaling er en specielt udviklet maling til behandling af mursokler/
fodmur. Den er nem at påføre og afgiver ingen generende fordampning af
opløsningsmidler. Malingen giver en vejrmodstandsdygtig overflade, som
lukker for indtrængning af vand (slagregn) og tillader vanddamp at slippe
ud indefra (diffusionsåben).
Forbehandling og grunding:
Underlaget skal være fast, rent, støvfrit, sammenhængende og fri for slam
og løse sandkorn. Evt. begroning afrenses med Sadolin Husrens. Løs og
dårligt hæftende maling afrenses. Fastsiddende maling rengøres. Blanke
flader matslibes og aftørres.
Grunding:
Nye, ubehandlede flader: Grundes med Grunder - puds og beton (se
produktblad for denne vare).
Færdigmaling:
Der færdigmales normalt 2 gange med Sokkelmaling.

Tekniske Data
Anvendelsesområde: Udendørs
Binder: Acryl Copolymer Dispersion
Glans: 20 - halvmat
Rækkeevne: 6-8 m²/liter.
Tørretid v. 23°C/50% RF: 1 time
Genmalingstør v. 23°C/50% RF: Efter 8 timer
Luft/Underlag temp: Min +10°C Max +25°C
Luftfugtighed RF: 40-80%RF (65%RF optimalt)
Påføring: Pensel, rulle, sprøjte
Fortynding: Vand. Max. 10 %
Farver/baser: BW Hvid, Grå, Sort, BM, BC
Emballage størrelse: 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
VOC Indhold: EU grænseværdi for dette produkt (kat.
A/c): 40 g/l (2010). Dette produkt indeholder max. 40
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.
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