Teknisk
Datablad
Murmaling

MATERIALEBESKRIVELSE
MBK typebetegnelse

Olieemulsionsmaling

Beskrivelse

Vandfortyndbar olieforstærket emulsions facademaling

Anvendelse

Allround facademaling til udendørs brug på facader bestående af fx. puds,
beton og gasbeton.
Bemærk at mørke og mættede nuancer falmer mere end lyse nuancer og kan
derfor efter relativ kort ikke pletrepareres uden at det bliver synligt.

Anvendelsesområde Udvendigt.
Egenskaber

Diffusionsåben godt dækkende facademaling med lav overfladespænding.

Farve og glans

Hvid og indgår samtidig i et begrænset tonesystem. Helmat.

Basisoplysninger
v. 23ºC, 50% RF
Bindemiddel
Pigment
Tørstofindhold
Tørretid
Overmalbar

EN 1062
Vanddampdiffusionsmodstand:
Co₂ bremsende effekt:
Glans:
Vandoptagelighed:

Olieemulsion – Alkyd/Acryl
Titandioxyd + fyldstoffer
Vægt %: 52, Vol %: 34
Ca. 1 time
Efter 24 timer

V2 - sd værdi < 0,4
C1 - >50m
G3 - ca. 2 Mat
W3 - (lav)< 0,03 [kg/(m² · h 0,5) ]

Dette Tekniske datablad erstatter alle tidligere udgaver. De anførte oplysninger er baseret på laboratoriemæssige forsøg samt praktiske afprøvninger.
Et generelt ansvar for malebehandlingen kan imidlertid ikke gives på grund af de mange forhold, der kan opstå i forbindelse med und erlaget og
påføringen. Det påhviler brugeren at indhente de senest reviderede produktblade samt sikkerhedsdatablade ved anvendelsen . Vi forbeholder os ret til
ændringer uden forudgående information.
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FORHOLD VED BRUG
Forbrug

8-10 m²/ltr., afhængig af bundens karakter.

Krav til bunden

Ren, tør, fast og bæredygtig.

Systemer

Let sugende bund
Grundes med Sigma Murmaling, fortyndet med ca. 10% vand.
Færdigbehandling 2 gange med Sigma Murmaling, ufortyndet
Meget sugende bund
Grundes med Sigma Murmaling fortyndet op til med 30% vand.
Færdigbehandling 2 gange med Sigma Murmaling, ufortyndet.

BRUGSANVISNING
Temperaturforhold

Min. +6ºC og max. 85% RF ved påføring og hærdning.

Påføring

Pensel, rulle eller airless sprøjte.

Fortynding

Vand.

Rengøring

Værktøj: Straks efter brug i vand tilsat sæbe.

YDERLIGERE OPLYSNINGER
Emballage

2,5 og 10 ltr. plastemballage.
NB! Sigma Murmaling er ikke egnet til overfladebehandling af frisk puds,
beton, letbeton, eternit, tegl- og kalksandsten m.m.

Holdbarhed

Mindst 12 måneder ved frostfri opbevaring i tæt originalemballage.

Sikkerhed

Se teknisk sikkerhedsdatablad for yderligere oplysninger.
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