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BUTINOX DØR- OG VINDUSMALING
_________________________________________________________________________________

Produkttype:
Butinox Dør- og Vindusmaling er en meget værbestandig, halvblank alkydmaling for utendørs dører og
vinduer i treverk. Den er ekstra godt egnet for høvlet treverk. Malingen er tiksotrop, lettstrøken, fyldig
og gir god kantdekk.
Butinox Dør- og Vindusmaling inneholder aktive filmkonserverende sopp- og algehindrende midler. Gir
en fleksibel film og er spesielt egnet i værharde og fuktige strøk. Gir total beskyttelse mot solens UVstråler, og inneholder lysstabilisator.

Bruksområder:
Butinox Dør- og Vindusmaling anbefales på nytt grunnet, grunnet trykkimpregnert eller tidligere beiset,
dekkbeiset eller malt utvendig treverk. Kan også benyttes som dekkstrøk på stål og andre metaller.

Tekniske data:
_________________________________________________________________________________

Forbehandling:

Underlaget må være rent og tørt. Vinduer, samt andre høvlede flater
slipes. Rund av skarpe kanter. Fjern løse trefibre. Nytt treverk
behandles før eller umiddelbart etter oppsetting med Butinox
Oljegrunning; påfør tynt på høvlede flater.
Kledning som har stått ubehandlet lengre enn 3 uker stålbørstes
med kardask/slipes lett. Gammel værslitt beis/dekkbeis/maling
stålbørstes med kardask eller slipes. Værslitt treverk slipes ned til
friskt treverk. Fjern løse trefibre.
Skitne flater rengjøres med Butinox Kraftvask. Butinox Sopp- og
algedreper påføres. Bart og tidligere værslitt treverk grunnes med et
tynt strøk Butinox Oljegrunning etter forbehandlingen.
Galvanisert stål/aluminium vaskes med Butinox Kraftvask i forholdet
1:5 med vann og skylles godt; eller gis ett strøk etsgrunning. Eldre
plater må vaskes med Butinox Kraftvask og skylles godt.
Bølgeblikk/jern/stål vaskes med Butinox Kraftvask og skylles godt.
Fjern løs maling og evt. synlig rust. Behandles deretter med ett strøk
rusthindrende grunning (Quick Universalgrunning).

Bruksmåte:

Butinox Dør- og Vindusmaling skal ikke tynnes. Forbehandlede
(grunnede) flater ferdigbehandles med to strøk Butinox Dør- og
Vindusmaling. På gammel intakt beis/dekkbeis/maling påføres 1–2
strøk. Malingen påføres best med pensel. Husk å mette endeveden
(flere strøk vått-i-vått).

Påføringsmetode:

Pensel og rull. Sprøyting må gjøres av profesjonelle.

Anbefalt forbruk:

10–12 m2/ltr. pr strøk på høvlet treverk.

Viskositet:

Ca 3,7 Poise (Cone−Plate)

Litervekt:

Ca. 1,2
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Volumtørrstoff (i %):

Ca. 45

Tørketider (23 °C, 50 % R.H.):

Overmalbar: Ca. 24 timer.

Data for høytrykkssprøyte:

Dyse: 0,018"
Viftevinkel: 65–80 °
Arbeidstrykk: Min. 150 kg/cm2

Tynning / rengjøring:

Scanox White Spirit.

Emballasje / baser:

1 og 3 ltr. Hvit, A, B, C, Gul, Oker og Oksidrød base.

Avfallshåndtering:

Flytende maling må ikke tømmes i kloakkavløp, men leveres til lokal
miljøstasjon.

Anmerkninger:

Tåler ikke frost. Fraktes og lagres frostfritt. Omrøres før og under
bruk. Dugg på halvtørr maling kan gi mattskjolding; sol på halvtørr
maling kan gi solblæring. Tjære- og mineraloljebehandlet underlag
kan gi misfarging. Underlag med gammel linolje kan gi linoljeblærer.
Bokser med ulike produksjonsnummer bør blandes før bruk. Baser
skal fargebrekkes før bruk. Skal ikke tynnes. Tørketiden påvirkes av
endret temperatur, luftfuktighet og filmtykkelse.

Ytterligere informasjon:

Se HMS- og FDV Datablader for produktet.
EU grenseverdi for produktet (kat. A/d): 300 g/l (2010). Produktet
inneholder maks. 300 g/l VOC.
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