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Produktinformsjon           
              

           
Baronesse Takmatt 
Baronesse Takmatt er en helmatt hvit takmaling til innendørs 
bruk. Baronesse Takmatt kan også brukes på vegger av 
bygningsplater, puss, betong, lettbetong, glassfibervev,  
etc. i tørre rom, der det ikke stilles krav til vaskbarhet. 
Baronesse Tak har gode brukeregenskaper. Malingen  
gir vakre, matte og skjoldfrie tak. Vær oppmerksom på  
at matte flater ikke tåler fysisk håndtering, da det lett 
kan poleres opp til høyere glans. 
 
Forbehandling: 
Flatene må være rene, tørre og frie for løse partikler.   
Tidligere malte flater vaskes med et grovrengjøringsmiddel 
egnet for maling. Etterskyll godt. Mattslipes med slipepapir  
ca 120, og avstøv. Smittende flater må først avbindes med 
egnet binder. 
 
Bruk: 
Kan påføres med pensel, rull eller sprøyte. Strykes/rulles  
det flere veier, så avslutt alltid med å stryke/rulle i en retning,  
og flaten blir penere og mer ensartet. Best arbeidstemperatur  
er +15 - +20oC. Temperatur under påføring og tørk må være over +5oC. 

Helse og Miljø 
Ved sliping av behandlede overflater, samt fjerning 
av maling ved bruk av varmluftspistol/flamme eller lignende 
kan det dannes helsefarlig støv og/eller røyk. Sørg for  
god ventilasjon. Bruk nødvendig personlig verneutstyr. 
Flytende malingsrester  og såpevann må ikke tømmes i avløpet,  
Men leveres til nærmeste miljøstasjon. Tomemballasje leveres 
Til gjenvinning. Oppbevares utilgjengelig for barn. 
Ved svelging kontakt omgående lege, og vis denne beholderen 
eller etiketten. 
Se: www.tomtogtort.no 
 

Produktegenskaper 
Bruksområde: Innendørs  
Bindemiddel: 
Akrylkopolymer 
Forbruk: 5-7 m2/l 
Verktøy: Pensel, rulle og 
sprøyte 
Tørketid (v/23oC, 50 % RH) 
Støvtørr: 0,5 time 
Overmalbar: 2 timer 
Brukstørr: 2 timer 
Tynner: Vann 
Glans: 2 
Emballasje: 10L 
Oppbevares: Frostfritt 
VOC: (kat. A/a) 30g/l. 
Inneh. Max 1 g/l 
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