
Interio Vægmaling
7

Frisk væggene op med maling. Interio
Vægmaling 7 er en vandfortyndbar mat maling,
som anvendes på vægge og lofter indendørs.
Egnet til både malede og umalede flader samt
tapetserede flader, både i børneværelser, entre og
andre "tørre" rum. Malingen giver en fin mat
overflade, som nemt kan tørres af, når den bliver
beskidt. Malingen er nem at påføre, meget
lugtsvag og gulner ikke.

Teknisk information
BRUGSOMRÅDE
Interiør

RÆKKEEVNE
6 - 8 m²/l

GLANS
Mat

VÆRKTØJ
Sprøjte, pensel, rulle

PÅFØRINGSTEMPERATUR
Mellem +5°C op til ca +25°C overfladetemperatur

TØRRETID VED +23°C OG 50% RELATIV
LUFTFUGTIGHED
Klæbefri efter 0,5 timer. Overmalbar efter 3 timer.

BINDEMIDDEL
Vinyl acetate ethylene (VAE)

VOC
Grænseværdi (Kat A/a): 30 g/l (2010). Produktets VOC <
30 g/l.

For seneste version: www.beckers.dk

Opbevares frostfrit

Giver en flot mat og vaskbar overflade.
God dækkeevne.
Gulner ikke.
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Forberedelse af overfladen
Ubehandlede overflader: Fjern løst snavs og støv med
børste eller skraber. Reparer eventuelle skader eller huller
med Beckers eller Scotte egnet spartel eller filler. Slib med
mellemfint slibepapir. Grund med egnet indendørs
grunder.

Tidligere behandlede overflader: Påfør Beckers
Malervask, og lad skummet virke nogle minutter. Tør
derefter overfladen med en fugtig microfiberklud.
Reparer eventuelle skader eller huller med Beckers eller
Scotte egnet spartel eller filler. Slib med mellemfint
slibepapir. Grund en gang med egnet indendørs grunder.

Tapetserede flader: Kontroller at tapeten har god
vedhæftning til underlaget. Sidder tapeten løs, skal den
tages ned. Grund en gang med Beckers Tapetgrunder.
Reparer eventuelle skader eller huller med Beckers eller
Scotte egnet spartel eller filler. 

Flader behandlet med limmaling: Vask omhyggeligt med
vand, grund med Beckers Tapetgrunder.

Påføring
Påfør 1-2 lag Interio Vægmaling 7.

Vedligehold
Rengøring:

Daglig vedligeholdelse: Tør overfladen af med en fugtig,
opvredet klud. Husk på at matte overflader generelt er
mere letpåvirkelige i forhold til oppolering og kan blive
blanke ved kraftig rengøring.

Pletfjerning:
Brug almindeligt rengøringsmiddel eller grundrens.
Sorte misfarvninger, som opstår når man fx gnider
nøgler eller ringe mod den malede overflade, fjerner man
med et viskelæder. Anvend aldrig stærke
rengøringsmidler eller sprit.

Reparation:

Reparer altid med samme produkt som overfladen senest
er malet med, og hvis muligt samme batchnummer. Ved
andet batchnummer eller toning af nuancen kan der
forekomme nuanceafvigelser.
For det bedste resultat, udbedr derfor altid en væg fra
hjørne tilhjørne for atundgå struktur-, nuance- og
glansforskelle.
Ved pletudbedring forsøg da at efterligne væggens
struktur ved at anvende samme type rulle, for at
minimere risiko for struktur-, nuance- og glansforskelle.
Små pletter udbedres med pensel.

Øvrigt:
Malingens gode egenskaber opnås først efter cirka 14
dage ved normal rumtemperatur 23°C. Undgå hård
rengøring af overfladerne indtil malingen er hærdet helt.

Vigtigt
Undgå at male hvis overfladen er koldere end +5°C.
Malingens gode egenskaber opnåsførst efter cirka 14 dage
ved normal rumtemperatur 23°C. Undgå hård rengøring
af overfladerne indtil malingen er hærdet helt. For mere
information, læs vores instruktioner på hjemmesiden.

Informationen i dette dokument er ikke beregnet på at være udtømmende eller fuldstændigt. Informationen baserer sig på laboratorietests og
praktisk erfaring, og er givet efter vores bedste kundskaber. Produkternes kvalitet kontrolleres af vores virksomhedssystem, baseret på krav om
ISO9001 og ISO14001. Som producent kan vi ikke kontrollere de omstændigheder, under hvilke produkterne anvendes eller de mange faktorer
som påvirker brugen og påføring af produkterne. Tikkurila er ikke ansvarlig for tilfælde hvor produkterne anvendes i strid med anvisningerne
eller for uanvendelige objekter. Vi forbeholder os retten at forandre den givne information uden varsel. Ve
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