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RAL DÉCOR Spray

PRODUKTDATABLAD

BRUKSOMRÅDE

· Toppstrøk som passer for de fleste tidligere malte overflater, tre, stein, metall, glass etc.
· Passer for både innendørs og utendørs bruk

BESKRIVELSE

· Høyglans enkomponent akrylbasert maling
· Vær-, ozon- og UV-bestandig
· Ripe-, støt- og slagfast
· Hurtigtørkende.
· Gode vedheftsegenskaper på de fleste tidligere malte overflater. Bør ikke brukes rett på aluminium,

rustfritt/syrefast eller andre glatte overflater. Power Coat Nitrofest eller Vedheftsgrunner Spesial
anbefales som grunning

FORDELER

· God dekkevne
· Hurtigtørkende
· God vedheft på de fleste underlag
· Slagkraftig og fleksibel

· Motstandsdyktig mot kjemikalier
· Kan poleres
· Stillbar dyse

TEKNISKE DATA

· Tørr varmemotstand (alle farger)  opptil 110°C
· Farger              12 farger på lager + 1 grunning
· Emballasje Spray 400 ml

· Tørketid (ved 20°C og 50% R.H.):
 Støvtørr 5-15 min

Berøringstørr 10-30 min
Fullt herdet   ca. 24 timer
Tørketiden avhenger av temperatur og
luftfuktighet

OVERFLATEBEHANDLING
Grundig vask og avfetting med egnet rengjøringsmiddel hvis nødvendig. Fjern løst rust, rustflak, løs
maling med skrape eller stålbørste til minimum ST-2. Tidligere malte flater bør mattes ned. Påfør
grunning etter behov. Test gjerne malingen på et lite område først. Se Sikkerhetsdatablad for anbefalt
verneutstyr.
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PÅFØRING
Fjern lokket. Ryst godt i 2-3 minutter etter at miksekulen i boksen har løsnet. Ristes regelmessig under
bruk.  For best mulig resultat bruk sprayboksen ved temperaturer mellom 15 og 30°C og relativ
luftfuktighet under 85%. Overflatetemperaturen må være 3°C over duggpunkt.

Hold boksen ca. 20-30 cm fra overflaten som skal males. Spray frem og tilbake og hold boksen parallelt
med overflaten. Sørg for at boksen er i bevegelse når dysen trykkes ned, for å unngå sig av maling.
Påfør flere lette strøk, slik at det oppnås tilstrekkelig tykkelse på malingen.

Etter bruk, snu boksen opp ned og trykk dysen inn i 3-5 sek, slik at ventilen renses.

Ett eller eventuelt flere strøk påføres etter 20 minutter.

LAGRING
Kan lagres i 60 måneder under ideelle forhold (10-25°C og maks 60 R.F). Lagres tørt i ventilert rom, ikke
i direkte sollys.

Tomme beholdere må behandles og kastes i hh.t. gjeldende forskrifter.

ØVRIGE DATA
Yrkeshygieniske data, vernetiltak, merking-, brann- og eksplosjonsdata finnes i produktets
Sikkerhetsdatablad, som du finner på www.ecoonline.no.
PR-nr: 602365

All informasjon er gitt etter beste viten og kunnskap.  Det gis ingen rettsforpliktende garantier for produktets egenskaper.  Da brukerens
arbeidsbetingelser er utenfor J.S. Cock A/S’ kjennskap og kontroll, kan J.S. Cock A/S ikke holdes ansvarlig.  Denne utgaven erstatter alle
tidligere utgitte utgaver.  Databladet kan endres uten varsel.


