Bivokslasur
Bivokslasur til vægge og lofter er en vandig, transparent maling, som påføres en mat,
hvid bund for at få en struktureret, farvet overflade med stor intensitet.

Brugervejledning:
Lasuren påføres en mat, hvid flade. Overfladen skal være ren og fri for støv og fedt. Er
fladen nymalet bør du vente mindst 2 døgn inden påføring af lasuren.
Bivokslasuren påføres nemmest i lodrette baner fra loft til gulv med pensel, svamp
eller specialrulle. Almindelig rulle kan IKKE benyttes. For at undgå bundfældning af
pigmenter skal lasuren omrøres før hver gang du dypper dit malerredskab. Tryk lidt af
lasuren af på kanten af spanden, så den ikke drypper eller løber.
Lasuren er transparent og har en meget hurtig overfladetørring. Der vil derfor
forekomme overlapninger, hvor farven bliver kraftigere.
Det færdige udtryk er nemmere at styre, hvis lasuren fortyndes med vand i forholdet
1:1 og påføres i to tynde lag.
Det færdige resultat vil afspejle dine bevægelser under påføringen. Du kan derfor
med vælge at arbejde i fx cirkler, 8-taller eller lette strøg. Det bedste resultat opnås
ved at være konsekvent i sin metode. Har du ikke tidligere arbejdet med lasur
anbefaler vi, at du søger råd og vejleding i butikken.
Pensler renses i flydende sæbe og vand efter hver lagpåføring.
Opbevar lasuren køligt, men frostfrit. Vær opmærksom på, at lasuren ikke er
konserveret.

Om produktet:
Transparent, pigmenteret bivokslasur .
Forhandles i intervaller af ½ L fra ½ L (½, 1, 1½…)
Påføres med svamp, pensel eller specialrulle.
Bør påføres på mat, hvid bund.
Kan efterbehandles med kitinlasur, for øget slidstyrke.
Rækkeevne. 20-25 m2 pr. liter afhængigt af underlagets sugeevne.
Kan fortyndes med vand i forholdet 1:1.
Kan overmales efter ca. 1-2 timer. Gennemtør efter 2 døgn.
Indeholder: Bivoks, harpiks, kasein, naturgummi, glimmer, planteolie og vand.
Holdbarhed ca. 1 mdr. fra købsdato ved kølig, frostfri opbevaring i original emballage. Kan evt. konserveres
med Natriumbenzoat (Fx atamon) for øget holdbarhed.
Mal- Kode 00-1.
Ikke brandbar
Bivokslasur er produceret uden brug af flygtige opløsningsmidler & MI. Bivokslasuren indeholder 0 g VOC/l.
EU grænseværdi for dette produkt (kat A/a): 100 g VOC/l (2010).
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