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Produktbeskrivelse
Sadolin Træ og Metal V Super er
en helmat, polyuretanforstærket
acrylplastemalje af høj kvalitet med
ekstrem god sammenflydning,
samt høj overfladestyrke og ridsefasthed.
Anvendes til maling af indendørs
træværk som døre, karme, paneler
m.m., samt på rustbeskyttet jern
og metal. Produktets høje overfladestyrke gør den særlig velegnet til
maling af fx køkkenlåger og indvendig i køkkenskabe.
Behandling
Produktet omrøres grundigt før og
under brug.
Generelle krav til overfladen inden
malebehandling:
Overfladen skal være ren, tør og
smittefri, samt bæredygtig for en
malebehandling.
Træ, ubehandlet:
Træet skal være tørt. Støv og snavs
fjernes. Knaster og harpiksholdige
områder affedtes med cellulosefortynder og pletlakeres med Sadolin Knastlak for at hindre gennemslag. Huller, revner og ujævnheder
spartles med Sadolin Akrylspartelmasse og slibes herefter jævnt..
Sadolin Grunder Træ påføres
herefter 1-2 gange til der er opnået
fuld dækning. For bedste resultat
mellemslibes mellem lagene med
fint slibepapir korn 180 - 240. Der
færdigmales 2 gange med Sadolin
Træ og Metal V Super Helmat.
Træ, tidligere behandlet:
Løs og dårligt hæftende maling/lak
afrenses. Tilsmudsede overflader
rengøres med Sadolin Grundrens.
Evt. blanke overflader matslibes
med fint slibepapir. Huller, revner
og ujævnheder spartles med Sadolin Akrylspartelmasse og slibes her-

efter jævnt. Sadolin Grunder Træ
påføres herefter 1-2 gange. Der
mellemslibes mellem lagene med
fint slibepapir korn 180 - 240. Der
færdigmales 2 gange med Sadolin
Træ og Metal V Super Helmat.
Jern og metal
Jern og metal afrenses for rust,
glødeskal, fedt, olie, snavs og
lignende forureninger. Forzinket stål
vaskes og bearbejdes med en 2%
salpetersyreopløsning. Overfladen
efterskylles herefter grundigt med
rent vand. Fremstår overfladen
blank, skal den matslibes. Rent jern
affedtes med cellulosefortynder
eller rensebenzin. Jern og forzinket
stål grundmales med minimum 2
gange Sadolin Rustgrunder inden
færdigmaling. Der færdigmales
normalt 2 gange med Sadolin Træ
og Metal V Super Helmat.
Tidligere malede flader skal afrenses for løstsiddende malinglag.
Tilsmudsede flader rengøres med
Sadolin Grundrens. Blanke og
hårde overflader matslibes for at
opnå tilfredstillende vedhæftning.
Eventuelt bart jern pletgrundes
minimum 2 gange Sadolin Rustgrunder inden færdigmaling. Der
færdigmales 1-2 gange med Sadolin Træ og Metal V Super Helmat.
Undlad at male ved temperaturer
under +5 ºC.

Tekniske Data
Anvendelsesområde: Indendørs
Binder: Acryldispersionr
Glans: 5 - helmat
Rækkeevne: 10 m²/liter.
Tørretid v. 23°C/50% RF: 4 timer
Genmalingstør v. 23°C/50% RF: Efter 16 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: Hvid BW, 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): 00-3
VOC Indhold: EU grænseværdi for dette produkt (kat.
A/g): 130 g/l (2010). Dette produkt indeholder max. 99
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.

Bemærk: Sadolin Træ og Metal V
Super Helmat opnår først sin korrekte overfladeglans efter ca. 2-3
uger hærdning.
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