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PRODUKTNAVN
BINDEMIDDEL
TYNNINGSMIDDEL

: Marcopolo
: Akrylcopolymer
: Vann

BRUKSOMRÅDE
Marcopolo er dekorativ finish for bruk på vegger av ulike underlag hvor man får en metallisk finish.
BRUKSMÅTE
Underlag
Påføringsmetode
Tynner
Oppbevaring
Transport
Inneklima/emisjon

:
:
:
:
:
:

Underlaget skal være rent og tørt og temperturen over 5oC
Sparkel
Produktet er ferdig til bruk
Lagres mellom 5 og 30oC.
Ikke klassifisert som farlig gods i henhold til gjeldende regelverk.
Produktet gir lav emisjon. Underlag og preparering vil kunne påvirke total
emisjon fra ferdig flate.

TEKNISKE DATA OG SIKKERHETSDATA
Det er utarbeidet teknisk datablad og sikkerhetsdatablad (HMS). Se www.tjaralin.no
AVFALLSHÅNDTERING
Tørr- og våt maling betraktes som spesialavfall. Tom og tørr emballasje leveres til godkjent mottak.
VOC
EU grenseverdi for produktet (kat A/l): 200 g/l (2010). Produktet inneholder max 200 g/l VOC.
VEDLIKEHOLD
Rengjøring
: Følg bruksanvisningen for produktet. Underlaget må være rent og tørt før påføring av ny
maling. Nymalt flate må ikke vaskes før etter 3-4 uker. Vaskemidlets pH verdi må ikke
overstige 9. Malingsfilmen slites raskere ved stor rengjøringsbelastning.
Intervall
overmaling

: Malingsfilmen påvirkes av mekaniske og lokale klimatiske forhold og vedlikeholdsintervallet
kan derfor variere.

REPARASJON/SKADER
Reparasjoner og skader bør utbedres med samme type produkt som ble benyttet da malerarbeidet ble utført.
Det må dokumenteres at det er samme type som tidligere er benyttet om det benyttes andre produkter. Utbedring
av skader skal utføres slik at det ikke avviker fra tidligere behandlinger. Ved ommaling eller endring av farge
anbefales at det benyttes samme produkt som tidligere er benyttet. Kontakt forhandler/malerfirma.
Opplysninger i dette databladet er basert på omfattende laboratorieprøver og praktisk erfaring. Ettersom de
forhold produktet benyttes under ofte ligger utenfor vår kontroll, kan vi ikke garantere annet enn produktets
kvalitet. Vi forbeholder oss retten til å endre de oppgitte data uten varsel. Maling kan betraktes som et
halvfabrikat. Resultatet er avhengig av konstruksjon, underlagets beskaffenhet, forbehandling, temperatur,
luftfuktighet, påføring etc. Be om ytterligere informasjon.

Behandlet flate:

Malt i farge:

Malerarbeidet utført av:

Dato:

