
Teknisk information

Intact Matt
Akrylatmaling med exceptionel glans- og farvestabilitet.

Produktbeskrivelse

Intact Matt er en vandfortyndbar akrylatmaling med en exceptionel glans- og farvestabilitet til maling af
facader i træ og cementfiberplader

Træoverflader udendørs. Anvendelsesformål

■ Exceptionel glans- og farvestabilitet
■ 2 lag er tilstrækkeligt

Egenskaber

1 liter
3 liter
10 liter

Emballage/emballagestørrelser

Hvid/Basis 1
Basis 3
Sort
Indgår i toningssystem

Farver

HelmatGlansgrad

FrostfritOpbevaring

Bindemiddel: AkrylatTekniske data

VOC: EU-grænseværdi for dette produkt (Kat A/e): 130 g/l (2010).
Dette produkt indeholder max 130 g/l VOC.

Bemærk

MAL-kode: 00-1 (1993)

Bearbejdning

Intact Matt kan med fordel anvendes på træ- og cementfiberplader udendørs

På umalet træ kan Intact Matt anvendes i kombination med Intact Primer for at få en færdigmalet
overflade med kun 2 lag, som opnår samme beskyttelse og slidstyrke som et traditionelt 3-lags
system.

Før der males, skal overfladerne være tørre, faste, rengjorte for snavs og fedt samt indeholde maks.
16 % fugt.

Klargøring af underlag

Nye træoverflader behandles med Grundolja LF på udsatte steder, som f.eks. sammenføjninger,
endetræ m.m. og grundes derefter med Intact Primer eller Fasadgrund LF og males til slut en eller to
gange med Intact Matt alt efter, hvilken grunder der anvendes. Tidligere malede overflader renses med
facaderens og skrabes; umalede træoverflader grundes og males derefter med Intact Matt en eller to
gange, alt efter overfladens tilstand.



Teknisk information

VandFortynding

6-7 m²/literDækkeevne

Arbejdstemperatur min. +8°C på overflader, materiale og omgivende luftBetingelser for påføring

Støvtør 1 timer
Kan overmales efter: 3 timer
Gennemtørret: flere døgn
(Tørretid ved +23°C, RF 50%)

Tørring/tørretid

Påføres med pensel, rulle eller sprøjte. Ved påføring med sprøjte skal denne efterstryges med
pensel.

Værktøjer

Anbefalede sprøjteindstillinger for airless-sprøjte:
Mundstykke: Linjemundstykke W1502, W1504 eller Linelacer 315
Sprøjtetryk: 140-180 bar
Sprøjtevinkel: Valgfri
Fortynding: Vand

VandRengøring af værktøj

Ovenstående data gælder hvid maling. For farver kan de angivne værdier variere.Bemærk

Bemærkninger

Aftør værktøjet grundigt, før det rengøres i vand eller penselrens.Rengøring og desinfektion

Flydende malingrester skal ikke hældes i afløbet, men indleveres på den lokale miljøstation. Luk
dunken grundigt efter brug. Dunke, der er grundigt tømte, indleveres til genbrugsstationen.

Bortskaffelse

Teknisk information · udgave: March 2021
Dette tekniske datablad afspejler teknologiens nuværende stade samt producentens viden og erfaringer.
Henset til udvalget af mulige underlag og arbejdssteder påhviler det kunden/brugeren selv at afteste
egnetheden af produktet til det påtænkte formål under realistiske forhold. Kun den nyeste udgave af
det tekniske datablad er gældende. Det anbefales at kontrollere på www.caparol.dk, om der findes nyere udgaver end denne.
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