
Wall-Acryl Semigloss  - Beskrivelse

- Topcoat glans 50
- Nem at påføre
- Miljøvenlig Mal-kode 00-1

- UV bestandig
- Lysægte
- RAL & NCS farver
- Glans 60 
- Kan også leveres i glans 8 og 3
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02- Teknisk Datablad

 
Produktbeskrivelse: Vandfortyndbar, halvblank acrylplastmaling til ind- og udvendige vægge. 
   
Anvendelse:  Robust maling til gammelt og nyt murværk, cement, beton, puds, tidligere malede  
  over�ader og som dæklag på AC Antiox. 
 
Egenskaber:  Til indendørs brug:  fremtæder med dekorativ halvblank over�ade, let at rengøre og    

vedligeholde, høj fylde- og dækkeevne, fremragende �ydeegenskaber uden 
løbetendens. 
Til udendørs brug:  særdeles holdbar og glansstabil, uforsæbbar. 
 
  

Udseende:  Halvblank. Glans ca. 50-60  
Farver:  Hvid + pastelfarver (se farvekort).  
Emballagestørrelse: 1 - 4 - 20 liter.   
Tørsto�ndhold: (ASTM, D1644/a), vægt % 50-53, vol % 35-38  
Vægtfylde:  (ASTM, D1475, 20 ºC), 1,28-1,32 g/cm³   
 
Lagtykkelse:  ca. 125 µ i våd tilstand = ca. 45 µ i tør tilstand (ved 8 m²/liter)  
Tørretider: Støvtør – efter ca. 40 min. (ved 10 m²/liter) 
(20 °C og RF 60%)  Modstandsdygtig overfor regn – efter ca. 2 timer (ved 10 m²/liter) 
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Flammepunkt:  Ikke brændbar efter DIN53213  
Forbrug:  8-10 m ²/liter per lag  
 
VOC-indhold:  max. 20 g/l  
Mal-kode:  00-1 
 
 
Arbejdsbetingelser: Min. temperatur 5 ºC, RF max. 80 % 
 
Fortynding:  Vand 
   
Rulle/pensel:  Det anbefales at påføre i 2 lag, brug korthåret rulle. 
 
Airless:  1 lag er i de �este tilfælde tilstrækkelig, dyse 018, tryk 180 bar.  
Sprøjtepistol:    Konventionel sprøjtepistol kan ikke anvendes.      
Underlag: Over�aden skal være tilstrækkelig tør (max. 4 % fugtindhold) og fast. Afrens  

omhyggeligt væggene med stålbørste eller ved højtryksspuling. I tilfælde af alge- 
  vækst påføres først et lag algedræber. På sugende over�ader påføres først et lag 
  AC Uniprim. På meget glatte mursten påføres først et lag AC Antiox, fortyndet 

med 25 % vand. Imprægner efter afrensning gamle kridtede malinger med et lag AC 
Uniprim. Udfyld huller, forsegl revner/fuger med AC Acrylfuge og isoler med AC Antiox 
(fortyndet med 10 % vand). Slib / udglat over�aden og �ern støv.  

  Påfør herefter 1-2 lag AC Wall-acryl semigloss.  
 
   
Transportkoder: ADR-klassi�cering: ingen / UN-kode: ingen  
Lagringsbestandighed: Mindst 24 måneder, forudsat at produktet opbevares i tæt lukket originalemballage på et   

køligt,tørt og frostfrit sted.  
Ansvar:  De tekniske data vi opgiver, ligesom vore anvisninger og anbefalinger, er alle baseret 
  på mangfoldige forsøg og på vor erfaring. De har til hensigt at hjælpe forbrugeren til 
  at �nde den mest hensigtsmæssige arbejdsmetode og opnå bedst muligt resultat. 
  Da forbrugerens arbejdsforhold ligger udenfor vor kontrol, kan vi ikke påtage os noget
  ansvar for de resultater, som denne opnår ved produktets anvendelse. Alle tekniske
  oplysninger kan ændres uden varsel, men vil dog altid være i overensstemmelse med 
  sidst reviderede datablad, som kan rekvireres på nedenstående tlf. nr.  
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Supplerende oplysninger 
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