
 

 

 

Baronesse Flyt 
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Baronesse Flyt er en vanntynnet oljemaling basert på en unik kombinasjon av polyuretanalkyd og akryl, 
designet for treverk, panel, møbler, listverk, vinduskarmer og dører innendørs. 
Polyuretan-alkyd har unike egenskaper i form av evnen til å gi malingen lengre åpningstid. Resultatet er en jevn 
og glatt overflate som lever opp til tidligere klassiske løsemiddelbaserte oljemalinger. De samme egenskapene 
bidrar selvsagt til at malingen blir mye mer brukervennlig og enkel å bruke. Disse egenskaper er oppnådd uten 
ugunstig innvirkning på malingens allerede høye overflatemotstand med en sterk og vaskbar overflate. 
Malingens unike kombinasjon av akrylat og alkyd betyr at du har alle kjente fordeler med alkyd uten økt risiko 
for guling. 
Baronesse Flyt gjør det mulig å behandle alle typer eksponerte overflater for å motstå hverdagsbruk og holde 
seg vakker lenger. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informasjonen i dette produktdatabladet er basert på laboratorietester og praktisk erfaring. Siden betingelsene 
for bruk av produktet er utenfor vår kontroll, kan vi kun garantere kvaliteten på selve produktet. Det endelige 
resultatet avhenger av underlag, kvalitet, forarbeid, temperatur, fuktighet og påføring, etc.  
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TEKNISK INFORMASJON: 

Bruksområde: Innendørs 

Bindemiddel: Polyuretanalkyd/Akryl 

Glans: 18, 45 

Vaskbarhet: Klasse 1 (EN 13300) 

Brekking: Alle farger 

Tynning: Vann 

Sprøyteåpning:   

Rengjøring av verktøy: Vann 

Materialforbruk: 6-10 m²/l 

Luft/Temperatur ved påføring: Min. +5°C 

Anbefalt verktøy: Pensel, rulle eller malesprøyte 

Støvtørr: 2 timer 

Overmalbar: 12 timer 

Gjennomherdet: Flere døgn 

Lagringstid: 2 år i uåpnet emballasje 

Oppbevaring: Oppbevares frostfritt 

Farge: Hvit, A, B og C-base 

Brannfarlighet: Ikke brannfarlig 

VOC-kategori: (Kat A/d): 130 g/l (2010) 

Merkeordning:  

Densitet: 1,30 kg/liter 

Volum tørrstoff:   

Viskositet:  

Liter:  1 og 3 liter 
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Bruksanvisning 

Før maling: 

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. Romtemperatur og temperaturen på selve underlaget som males kan 
ha noe å si for resultatet.  

Maling: 

Rom og overflatetemperatur er også viktig for sluttresultatet. Ikke mal hvis det er kaldere enn +5°C. 
Underlaget må være rent, tørt og fast. Vask tidligere malt overflater med Husvask og skyll med vann. 
Eventuelle ujevnheter eller løse fiber i underlaget bør slipes bort. Blanke overflater mattslipes. På harde 
overflater som industrielle lakkerte overflater, laminater eller fliser anbefales det å først bruke Baron 
Heftgrunn. Husk å beskytte gulvene og møblene godt før du maler. 
 

Mal 1-3 strøk med rulle, pensel eller malesprøyte. 

Etter maling: 

Tørk verktøyene grundig før du rengjør det i vann. Lukk spannet nøye etter bruk og oppbevar utilgjengelig 
for barn. Unngå kontakt med huden og øynene. 

Ved maling av paneler er det stor risiko for krympesprekker fordi treet beveger seg. Treverk kan krympe 
flere millimeter avhengig av luftfuktigheten. Hvis malingen har en glatt film mellom panelskjøter, bruk en 
skarp tapetkniv og dra gjennom malingen for å redusere risikoen for sprekkdannelse. 

Flytende malingsrester skal ikke helles i avløpene, men leveres hos din lokale miljøstasjon. Ta vare på 
miljøet, gjør vi. 

Vask og vedlikehold: Underlaget kan etter behov rengjøres med vann, et mildt rengjøringsmiddel og en 
myk klut. 
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