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TRESTJERNER BETONGMALING
_________________________________________________________________________________

Produkttype og egenskap:
TreStjerner Betongmaling er en halvblank, vanntynnet akrylmaling for betonggulv. Betongmalingen er
luktsvak og lett å påføre. TreStjerner Betongmaling tørker raskt, gulner ikke og danner en slitesterk,
hard og vaskbar overflate som har god vedheft til underlaget. Produktet kan blandes i mange farger.

Bruksområder:
TreStjerner Betongmaling benyttes innendørs på ubehandlede og tidligere behandlede betonggulv
med normal slitasje. Kan også benyttes på betongvegger.
På belastede gulvflater som lager- og industrigulv, verksted- og garasjegulv med trafikk,
parkeringshus etc – benyttes Sigural 2K Epoksymaling.
Produktet skal ikke benyttes direkte på nystøpt betong før denne er herdet; ei heller på fuktige flater.

Tekniske data:
_________________________________________________________________________________

Forbehandling:

Underlaget skal være rent og tørt og fast, og fritt for fettstoffer, oljer
og andre forurensninger. Skitne flater rengjøres med Butinox
Kraftvask og skylles godt med vann. Skader i betongen utbedres.
Nystøpt betong bør herde i min. 2 måneder før påføring av
TreStjerner Betongmaling.
Løs puss og rester av sementslam må fjernes mekanisk el.
syrevaskes. Stålglattet betong må maskinslipes eller syrevaskes.
Sugende eller porøse underlag må behandles med TreStjerner
Betongolje før maling.
På tidligere malte flater fjernes løstsittende maling og rengjøres med
Butinox Kraftvask eller TreStjerner Gulvrens. Blanke flater
mattslipes.

Bruksmåte:

Malingen røres godt om før bruk. Påføres jevnt og fyldig i 2–3 strøk
avhengig av underlag og farge. Tidligere malte betonggulv påføres 2
strøk; ubehandlede flater påføres 3 strøk.

Påføringsmetode:

Pensel, filtrull/mikrofiberrull eller sprøyte.
Benytt anbefalt verktøy for vanntynnbare malinger.
2

Anbefalt forbruk:

8–10 m /ltr. pr strøk

Anbefalt filmtykkelse (tørr):

35–45 µm pr. strøk

Viskositet:

150–190 cP

Litervekt:

Ca. 1,2

Volumtørrstoff (i %):

Ca. 37
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Tørketider (23 C, 50 % R.H.):

Støvtørr: Ca. 1 time
Overmalbar: Ca. 4 timer
Brukstørr: 24 timer
Full slitestyrke etter min. 3 døgn. Unngå vannbelastning de første
2–3 ukene etter påføring.

Glans (v/ 60 ):

Halvblank (40)

Tynning/Rengjøring:

Vann. Rengjøring med litt vann og såpe.

Emballasje / baser:

3 ltr. og 9 ltr. A-, B- og C-base.

Avfallshåndtering:

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

Anmerkninger:

Lagres og fraktes frostfritt. Baser skal fargebrekkes før bruk. Bokser
med ulike produksjonsnummer blandes før bruk for å unngå fargeforskjeller. Lav temperatur, høy luftfuktighet og forbruk ut over
anbefalt mengde vil forlenge tørketidene og overmalbarhetstiden.
Temperaturen må være min. +10 C ved bruk. Malingen trenger 23
uker for å oppnå fulle filmegenskaper.

Ytterligere informasjon:

Se HMS- og FDV Datablader for produktet.
EU grenseverdi for produktet (kat. A/i): 140 g/l (2010). Produktet
inneholder maks. 90 g/l VOC.
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