Forvaltning,
drift og
vedlikehold
Sigmatex 5

PPG Coatings
Gladsaxevej 300
2860 Søborg, Danmark

Produktnavn:
Bindemiddel:
Tynningsmiddel:

Sigmatex 5
Akrylforsterket pva
Vann

Bruksområde
Akrylforsterket pva maling til innendørs bruk på gips, puss, betong, lettbetong, kalkstein, murstein,
trefiberplater, sponplater o.l.
Matt maling med gode heft og dekk egenskaper. Flat overflatestruktur og gode
reparasjonsegenskaper.
Underlag:
Påføringsmetode:
Oppbevaring:

Overflaten skal være fast, ren, tørr og bæredyktig
Pensel, rull og sprøyte
Lagres frostfritt og utilgjengelig for barn.

Vedlikehold
Renhold;
Vask av malte flater:

Merk:
Vedlikeholds intervall:

Rengjøring kan gjøres en måned etter at malingsarbeidet er utført.
Bruk vanlig rengjøringsmiddel i anbefalt bruksoppløsning. Skyll etter med vann og tørk til slutt
overflatene. Væsken påføres med en myk svamp og overflatene bearbeides lett i løpet av kort
tid. Rensingen starter fra bunnen og går opp, slik at det ikke dannes striper etter vann som
renner nedover veggen. Vask deretter med rent vann og tørk overflater med en fuktig svamp.
Bruk aldri slipende rengjøringsmidler, skuresvamper eller andre produkter med slipe effekt.
Lokale forhold påvirker vedlikeholds intervallet, ommaling utføres etter behov.

Reparasjon/skade
Skade eller reparasjoner utbedres med samme type produkt som ble benyttet da maleriarbeidet ble utført. Ved bruk av
andre produkter må det dokumenteres at det er av samme type som tidligere anvendt. Utbedring av skader skal utføres
slik at det ikke avviker fra nåværende behandlinger. Se prosjektskjema for produkter som er benyttet ved preparering og
forarbeid.

Innemiljø/emisjon
Produktet avgir lite emisjoner. Underlag og preparering før behandling vil påvirke total emisjon for ferdig flate.

VOC
EU-grenseverdi for dette produktet (kategori A/a): 30 g/l (2010). Dette produktet inneholder maks 1 g/l med flyktige
organiske forbindelser.

Avfallshåndtering
Tørr og våt maling betraktes som spesialavfall. Tom og tørr emballasje er restavfall og leveres til godkjent mottak.
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