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Produktinformasjon          
              
            
Baron Polar 
Baron Polar er en halvmatt Svanemerket maling, spesielt 
utviklet for å gi en langvarig fargestabilitet under norske 
klimaforhold.  Malingen inneholder effektiv fungicider for  
å hindre begroing. Malingen gir en sterk og holdbar over- 
flate med elastisitet, som gjør den velegnet til beskyttelse 
av utvendige trefasader. 
 
Forbehandling: 
Flatene må være rene, tørre og frie for løse partikler.   
Flatene vaskes mekanisk med vaskebørste med utvendig 
Husvask. Umalt treverk børstes fri for løse trefibre. Løst- 
sittende maling og gråtre skrapes/stålbørstes (stålbørste med 
flate tråder)/slipes. Underlaget må være tørt (maks 16 % fukt) 
før påføring. 
 
Bruksanvisning: 
På nytt høvlet treverk påføres Baron tregrunn og 2 strøk med 
Baron Polar (påse å grunnbehandle kuttflater og endeveden).  
På tidligere behandlet treverk, skrap og børst løstsittende  
Maling og mattslip blanke flater. 
Trerene flater grunnes med Baron tregrunn og males 2 strøk 
med Baron Polar. Husk å mette endeveden godt. Vær oppmerksom 
på linolje/fuktproblemer. 
Tidligere tjære- og mineraloljebehandling og kvister, kan gi blæring  
og misfarging av nytt toppstrøk. Temperaturen under påføring og tørk 
må være over +5oC. Unngå påføring i direkte sollys eller på solopp- 
varmet vegg. Matte skjolder kan oppstå ved påføring/tørk under  
høy luftfuktighet. Rør og før og under arbeid. 
 
Helse og Miljø 
Lukk spannet godt etter bruk. Fjern mest mulig maling fra male- 
redskapene før rengjøring. Malingrester må ikke tømmes i avløp.  
Skadelig, og kan ha en langtidsvirkning for liv i vann. Flytende maling- 
rester og tomemballasje må leveres til nærmeste miljøstasjon. 
For ytterligere informasjon – se sikkerhetsdatablad. 
Se: www.tomtogtort.no 
 

Tekniske data 
Bruksområde: Utendørs  
Bindemiddel: Akryl 
Glans: Halvmatt 
Tørketid: +23oC, 50 % RF: 1 
time 
Overmalbar: +23oC, 50 % RF: 
2-4 timer 
Påføringstemperatur: Min 
+5oC Max +25oC luft og 
underlag 
Fuktighet: RF: 40-80 % RF 
(65 % optimalt) 
Verktøy: Pensel, rulle eller 
sprøyte 
Baser: A, B, C, Hvit og 
Oxydrød 
Forbruk: nymaling 6-8 m2/l 
Forbruk: ommaling 8-10 m2/l 
Emballasje: 3, 9 og 10 liter 
Rengjøring: Såpevann 
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