Linoliemaling indendørs
Linoliemaling til indendørs brug fra decorfarver er en bæredygtig og diffusionsåben,
linoliebaseret maling til indendørs træværk. Malingen er fremstillet uden brug af MI
eller opløsningsmidler.
Linoliemaling kan tones i et bredt udvalg af farver. Se de mange muligheder i
butikken.

Brugervejledning:
Overfladen skal være tør og ren for smuds, fedt og løstsiddende maling før påføring.
For optimal udnyttelse af malingens egenskaber, bør fladen slibes ned til ubehandlet
træ, så olien kan træde i forbindelse med træet og trænge ind. Stærkt sugende
overflader grundes med ren koldpresset linolie. Linoliemaling kan også anvendes på
malet træværk, forudsat at overfladen er slebet og rengjort.
Malingen påføres med pensel i 2-3 MEGET tynde lag. Under tørringsprocessen udvider
linoliemaling sig med omkring 20 %. Det vil rent praktisk sige, at malingen kommer til at
fylde mere, når den er tør, end den gør under påføringen. Linoliemaling bør derfor
altid påføres ’tørt’ og ’nærigt’ for at undgå ’rynker’ og opnå et tilfredsstillende
resultat.
Vær opmærksom på, at linoliemaling har lang tørretid. Der bør gå 1-3 dage mellem
påføringer afhængigt af lagtykkelse, vejrlig og underlagets sugevne.
OBS: Linolieholdige klude anvendt under arbejdet kan udvikle høj varme og
selvantænde. Brugte klude bør umiddelbart efter brug lægges i vand eller afbrændes
for at undgå selvantænding.
Pensler rengøres i brun sæbe
For at sikre malingen lang holdbarhed skal emballagen forsegles grundigt, og
spanden evt. stilles på hovedet for at minimere indtrængning af ilt. Er der dannet
hinde på malingen fjernes hinden, hvorefter malingen røres op igen.

Om produktet:
Linoliemaling til indendørs træværk.
Forhandles i ½ L, 1 L, 2½ L og 5 L.
Påføres med pensel i 2-3 MEGET tynde lag.
Hæfter på rengjort, slebet træ og matslebne overflader.
Dækkeevne ca. 12-18 m2 pr. liter. Fortynding frarådes.
Tørretid 1-3 døgn afhængigt af lagtykkelse og underlagets sugeevne.
Holdbarhed: Min 10 år fra købsdato ved kølig, frostfri opbevaring i original emballage.
Indeholder: Linolie, pigmenter og sikkativ.
Mal- Kode 00-1.
OBS: Linolieholdige klude kan selvantænde.
Linoliemaling er fremstillet uden brug af flygtige opløsningsmidler eller MI. Linoliemaling indeholder 0 g
VOC/l. EU grænseværdi for dette produkt (kat A/a): 100 g VOC/l (2010).
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