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Baron Dør og Vindu er en vanntynnet akrylmaling for utvendige dører og vinduer. Med produktets helt 
spesielle egenskap vil malingen være glans og fargestabil over flere år. Baron Dør og Vindu er en 
høyteknologisk akrylmaling som tørker så raskt at dører og vinduer kan males ferdig på én dag, produktet er 
lett å påføre. Baron Dør og Vindu er en halvblank maling, den tar opp minimalt med skitt og er svært lett å 
vaske. 

Bruksområde: 

Toppstrøksmaling for utvendige nye og gamle vinduer. 

Forbehandling: 

Flatene må være rengjort og tørre og frie for løse trepartikler. Umalte flater børstes for løse trefibre før det 
grunnes med Baron Tregrunning. Tidligere malte flater vaskes med Baron Kraftvask eller Baron Husvask. For 
ekstra beskyttelse påføres Baron Sopp – og Algedreper etter vask av flatene. Sjekk vedheft på tidligere malte 
flater.  

Bruk: 

Temperaturen under påføring og tørk må være over + 5 °C. Unngå påføring i direkte sollys eller soloppvarmet 
vegg. Vær oppmerksom på, at ved raskt temperaturfall eller høy luftfuktighet kan det oppstå matte skjolder 
på flatene. For best resultat påføres produktet med pensel beregnet for vanntynnede malinger. Påfør to 
fyldige strøk Baron Dør og Vindu i treets lengderetning for penest resultat. Husk å mette endeveden godt 
etter at den er grunnet, gjerne med et ekstra strøk. Rør om før og under bruk. 
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TEKNISK INFORMASJON: 

Bruksområde:  Utendørs 
Bindemiddel:  Akryl 
Glans:  Halvblank 35 
Vaskbarhet:  Vaskbart med mekanisk vask etter 3 – 4 ukers herdetid 
Brekking: Multicolour 
Tynning:  Vann 

Sprøyteåpning:  
0,08 – 0,012`` (åpning) Fine finish 

Rengjøring av verktøy:  Vann 
Materialforbruk:  6 -8 m2/liter ved nymaling, 8 -10 m2/liter ved ommaling 
Luft/Temperatur ved påføring:  Min +5 °C Max +25 °C 
Anbefalt verktøy:  Rull, pensel eller sprøyte 
Støvtørr:  Ca. 1 time 
Overmalbar:  Ca. 4 timer 
Gjennomherdet:  3 – 4 uker 
Lagringstid:   
Oppbevaring:  Frostfritt 
Farge:  Base A, B og C og finnes som Hvit (ikke blandbar) 
Brannfarlighet:  Ikke anvendelig 

VOC-kategori:  (kat. A/e): 130 g/l. Inneholder max 
20 g/l. 

Merkeordning:  
Densitet:  1, 18 
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Bruksanvisning 

Maling: 

Produktet benyttes til maling av utvendige dører og vinduer i system med Baron Tregrunning 

Begynn alltid med å lese bruksanvisningen på spannet og husk å være nøyaktig fra første stund. Godt 
verktøy og et grundig forarbeid er en forutsetning for et godt og varig resultat. Rør grundig om fra 
bunnen av spannet før du begynner å male. 

Underlaget skal være rent, tørt (max 16 % fukt) og fast. Vask tidligere malte overflater med anbefalt 

vaskemiddel, skyll med vann og la tørke godt. Ved soppangrep skal overflaten behandles med anbefalt 
sopphindrende middel. Benytt en tett og god pensel og jobb fargen godt inn i treverket. 

Påfør heller flere tynne sjikt med noen dagers mellomrom enn få tykke. Unngå å male hvis det er 
direkte sollys eller veldig varmt. Dette kan føre til at malingen blærer. 

Etter maling 

Vask verktøyet i vann 

Sett lokket nøye på  

Avfallshåndtering: Miljøriktig avfallshåndtering av malingrester krever spesielle hensyn. 
Malingrester og rester fra rensing av malerutstyr bør derfor leveres til kommunal mottaksstasjon. Ved 
tvil, ta kontakt med lokale myndigheter for råd og veiledning. Det blir mindre malingsavfall hvis du på 
forhånd beregner hvor mye du skal bruke. Lever ubrukt maling for resirkulering. Gjenvinning av 
ubrukt maling kan effektivt minske produktets miljøpåvirkning i løpet av sin levetid. 

Oppbevares utilgjengelig for barn. 
Unngå kontakt med huden og øynene. 

Vask og vedlikehold 

Det kan forventes lengre levetid på trebeskyttelse, farge og glans ved vedlikeholdsvask en gang pr. år. 

Vask etter produktets anvisning 
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