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UNIPROFF SUPERDEKK 02
_________________________________________________________________________________

Produkttype:
Uniproff Superdekk 02 er en helmatt, PVA-basert, løsemiddelfri maling for innvendige tak. Den har
meget god dekkevne og spruter lite. Gir skjoldfrie tak.

Bruksområder:
Uniproff Superdekk 02 benyttes som understrøk og dekkstrøk på sandsparkel, puss, betong og
bygningsplater.

Tekniske data:
_________________________________________________________________________________
Forbehandling:

Underlaget må være rent og tørt. Sparkelmasser avstøves for
slipestøv, sterkt smittende underlag børstes rene, evt. vaskes, og
seises før malingen påføres. Gammel, blank maling vaskes først
med Butinox Husvask, nedmattes med sandpapir og grunnes med
Butinox Heftgrunn. Bart stål og lettmetaller må primes før malingen
påføres.

Bruksmåte:

Røres om før bruk. Påfør 1–2 strøk avhengig av underlaget. Påføres
jevnt og fyldig.

Påføringsmetode:

Rull, pensel el. sprøyte.

Anbefalt forbruk:

6–10 m2/ltr. pr strøk.

Viskositet:

120 K.U.

Litervekt:

1,35

Volumtørrstoff (i %):

Ca. 31

Tørketider (23 °C, 50 % R.H.):

Støvtørr: Ca. 1 time
Overmalbar: Ca. 3 timer

Glans (v/ 60 °):

Helmatt (02)

Data for høytrykkssprøyte:

Dyse: 0,018–0,021"
Viftevinkel: 60°

Tynning / rengjøring:

Vann. Rengjøring med litt såpe og vann.

Emballasje / baser:

10 ltr. Hvit og NCS 0502Y.

Avfallshåndtering:

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

Anmerkninger:

Lagres og fraktes frostfritt. Temperaturen i luft og underlag må være
min. +10 °C ved bruk. Ulike produksjonsnummer blandes. Skal ikke
tynnes. Tørketiden påvirkes av endret temperatur, luftfuktighet og
filmtykkelse. Må ikke benyttes som grunning av flater som skal
påføres tapet el. vev.

Ytterligere informasjon:

Se HMS- og FDV Datablader for produktet.
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EU grenseverdi for produktet (kat. A/a): 30 g/l (2010). Produktet
inneholder maks. 1 g/l VOC.
Produktet tilfredsstiller kriteriene og har lisens for bruk av det
nordiske miljømerket Svanen og for det europeiske miljømerket EUBlomsten.
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