Væg- & loftmaling
Væg- & loftmaling fra Naturmaling er en bæredygtig, diffusionsåben
kvalitetsmaling til indendørs brug. Naturmaling tillader dine overflader at
’ånde’, så fugt kan transporteres ud af rummet. Det giver et bedre indeklima
og mindsker risikoen for fugtskader og svamp.
Væg- & loftmaling giver en helmat overflade, svarende til glans 3-4.
Væg- og loftmaling fås i grundfarverne hvid og naturhvid, der alle kan tones i
et bredt udvalg af farver. Se farveprøver i butikken. Derudover fås Ekstra Hvid,
der har en særligt god dækkeevne.
Væg- og loftmalingen er fuldt deklareret og tildelt det internationalt
anerkendte INDEKLIMAMÆRKE.
Produktet indeholder ikke MI.
Brugervejledning:
Malingen hæfter på tapet, puds og rengjorte, matte malede flader. (glans 5
og under) Rengør overfladen grundigt før malingen påføres, så smuds og fedt
samt løstsiddende puds eller maling er fjernet. Plastmalede overflader skal
være gennemhærdede før påføring af Naturmaling Væg- og loftmaling.
Limfarve og kalk skal vaskes helt ned.
Malingen påføres med rulle eller pensel i 2-3 jævne lag for at opnå en
ensartet og dækkende overflade. Malingen bør tørre i minimum 2 timer
mellem hvert lag afhængigt af underlaget.
Pensler og ruller mv. rengøres med vand og evt. lidt sæbe efter brug.
Opbevar malingen køligt, men frostfrit.

Om produktet:

Heldækkende indendørs væg- & loftmaling, glans 3-4.
Forhandles i 2. L, 5 L og 10 L.
Påføres med pensel eller rulle.
Hæfter på tapet, puds og rengjorte, malede flader.
Dækkeevne ca. 7-9 m2 pr. liter
Holdbarhed minimum 6 mdr. fra købsdato ved kølig, frostfri opbevaring i original emballage.
Kan overmales efter 2 timer.
Indeholder: Vand, pulveriseret kridt (Naturhvid) / pulveriseret marmor (Hvid og Ekstra Hvid),
standolie, pigmenter,
celluloseklister, konserveringsmiddel (E-218).
Mal- Kode 00-1.
Ikke brandbar

Alle produkter fra Naturmaling produceres uden brug af flygtige
opløsningsmidler eller tilsætning af MI (methylisothiazolinone) Naturmaling
indeholder 0 g VOC/l. EU
grænseværdi for dette produkt (kat A/a): 100 g VOC/l (2010).
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