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BUTINOX FUTURA SOFT LOOK
_________________________________________________________________________________

Produkttype:
Butinox Futura Soft Look er en alkydmodifisert akryl maling for utvendig bruk. Produktet gir et helmatt,
elegant utseende og uttrykk, ulikt andre eksteriørmalinger. Den er basert på bindemidler og pigmenter
som gir meget god værbestandighet og lang holdbarhet. Teknologien sikrer en fleksibel film som er
meget fargebestandig og gir god dekkevne. Malingen er fyldig og lettstrøken. Inneholder effektive
midler mot overflatesopp og alger.
Nytt treverk skal alltid først grunnes med Butinox Futura Grunning eller Butinox Oljegrunning.

Bruksområder:
Butinox Futura Soft Look benyttes til utvendig treverk hvor man ønsker et matt, malt utseende.
Anbefales på nytt grunnet, tidligere beiset, dekkbeiset eller malt treverk. Benyttes også på
trykkimpregnert, grunnet treverk.

Tekniske data:
_________________________________________________________________________________
Forbehandling:

Underlaget må være fast, rent og tørt. Nytt treverk må behandles før
eller umiddelbart etter oppsetting med Butinox Futura Grunning eller
Butinox Oljegrunning. Skarpe kanter avrundes. Kledning som har
stått ubehandlet lengre enn 3–4 uker stålbørstes; gammel værslitt
beis/maling skrapes eller slipes. Fjern løse trefibre. Skitne flater
rengjøres med Butinox Kraftvask og behandles med Butinox Soppog algedreper. Gammelt bart treverk, eller nedslitt, tidligere
behandlet underlag, grunnes med Butinox Futura Grunning eller
Butinox Oljegrunning etter forbehandlingen. Husk å mette
endeveden, påfør 3–4 strøk vått-i-vått.

Bruksmåte:

Sørg for god omrøring før og under bruk.
Grunnede, uhøvlede flater ferdigbehandles med 2 strøk Butinox
Futura Soft Look. På liggende kledning skal det påføres 3 strøk for å
sikre nok maling på den høvlede delen; min. 100 µm tørrfilmtykkelse.
På gammel intakt maling påføres 2 strøk. Stryk 2–3 bord av gangen
i hele bordets lengde for å unngå skjolder. Benyttes rull eller sprøyte
bør det raskt etterstrykes med pensel. Husk å behandle endeveden.
Malingen er lett å stryke ut; det er derfor viktig å påføre fyldig for å
oppnå tilstrekkelig filmtykkelse.

Påføringsmetode:

Pensel, rull el. sprøyte.

Anbefalt forbruk, uhøvlet tre:

5–9 m /ltr. pr. strøk

Anbefalt forbruk, høvlet tre:

10–14 m /ltr. pr. strøk

Anbefalt filmtykkelse (tørr):

40–50 µm pr. strøk

Viskositet:

160–220 cP

Litervekt:

1,33 (Helhvit)
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Volumtørrstoff (i %):

Ca. 41 (Helhvit)

Tørketider (23 C, 50 % R.H.):

Overmalbar: Cirka 2 timer.
Avviker ved endret temperatur, fuktighet, vindforhold og filmtykkelse.

Glans:

Helmatt 03 (typisk verdi; v/ 60 og 85°)

Data for høytrykkssprøyte:

Dyse: 0,018"
Viftevinkel: 65–80°
2
2
Arbeidstrykk: Min. 150 kg/cm (150–180 kg/m )

Tynning / rengjøring:

Vann. Rengjøring med litt såpe og vann.

Emballasje / baser:

3 og 10 ltr. Helhvit, A-, B-, og C-baser.
C-baser fargebrekkes etter egne resepter, og i et begrenset,
kvalitetssikret fargeutvalg.

Avfallshåndtering:

Tomemballasje og malingrester leveres til kommunalt mottak for
avfall eller nærmeste miljøstasjon.

Anmerkninger:

OBS! Produktet bør ristes før det utleveres fra butikk, gjelder også
Helhvit ferdigfarge. Rør godt om før bruk og under arbeidets gang.
Lagres og fraktes frostfritt. Temperaturen må være høyere enn +5
C ved bruk og tørking. Skal ikke tynnes. Benyttes ikke ved fare for
dugg el. regn før filmen er tørr. Unngå påføring i direkte sollys; gå
etter solen. Tjære- og mineraloljebehandlet underlag kan gi
misfarging. Underlag med gammel linolje kan gi linoljeblæring.
Maling på brannbeskyttet kledning, kan gi saltutfelling/avflaking.
Innholdet i bokser med ulike produksjonsnummer bør blandes før
bruk. Baser skal fargebrekkes før bruk. Tørketiden påvirkes av
endret temperatur, luftfuktighet og filmtykkelse.

Ytterligere informasjon:

Se HMS- og FDV Datablader for produktet.
EU grenseverdi for produktet (kat. A/d): 130 g/l (2010). Produktet
inneholder maks. 50 g/l VOC.
Produktet tilfredsstiller kriteriene og har lisens for bruk av det
nordiske miljømerket Svanen.
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