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Baron Storm er en halvblank maling for utendørs treverk, tidligere ubehandlet, oljet, beiset eller 
flater malt med oljebaserte produkter. Baron Storm brukes som toppstrøk på fasader, trebekledning, 
vindu, dører, hagemøbler, grunnet metall og andre trekonstruksjoner utendørs. Baron Storm er 
tilsatt filmbeskyttende sopphindrende middel, og har en fyldig konsistens og er lett å påføre. 
 
 

 

TEKNISK INFORMASJON 
 
Bruksområde: Utendørs husmaling 

Type: Alkyd/olje 

Farger: Base hvit, A, B, C, oker og oksydrød base som kan blandes i alle 
farger 

Glans: Halvblank 50 

Densitet: 1,16 kg/l (hvit) 

Tynning: White Spirit (normalt ikke nødvendig) 

Anbefalt verktøy: Pensel eller rulle. Sprøyting bør gjøres av profesjonelle  

Veil. data høytrykksprøyte:  

      Dyse: 0.018" 

      Viftevinkel: 65°-80° 

      Malingstrykk: Min. 150 kg/cm² 

Rengjøring av verktøy: White Spirit  

Temperatur ved påføring: Minimum +8°C 

Tørketid (V/23°C, 50% RH): Støvtørr: 6 timer 
Overmalbar: 10 - 24 timer 

Lagring: Frostfritt og stående 

Forbruk: 5-10 m2/l avhengig av underlaget 

Omrøring: 2-3 minutter 

VOC-kategori: (kat. A/d): 300 g/l (2010). Dette produktet inneholder: <300 g/l  
Merknad: Denne produktinformasjon gjelder for hvit maling. For andre farger kan tallene variere. 

 

 
BRUKSANVISNING 
 
FORBEHANDLING: Flatene må være rene, tørre og frie for løse partikler. Umalt treverk børstes for 
løse trefibre og grunnes med Baron Tregrunning. Husk å mette endeveden godt. Tidligere malte 
flater bør vaskes med Baron Kraftvask. For ekstra beskyttelse påføres Baron Sopp og algedreper etter 
vask av flatene. Sjekk vedheft på tidligere malte flater. På høvlet treverk, skarpe kanter og andre 
blanke underlag, kan det være nødvendig med stålbørsting/sliping for å sikre vedheft og god 
kantdekk. Underlag som tidligere er behandlet med linolje eller ren linoljebeis må gjøres rent til bart 
treverk for å sikre mot senere blæredannelse. 
BRUK: Temperaturen under påføring og tørk må være over +8°C. Unngå påføring i direkte sollys eller 
på soloppvarmet vegg. Vær oppmerksom på at matte skjolder kan oppstå ved påføring/tørk under 
høy luftfuktighet. Rør om før og under arbeid. For best resultat påføres produktet med pensel av god 
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kvalitet beregnet for oljebaserte produkter. Påfør to toppstrøk Baron Storm treverkets lengderetning 
for penest resultat. Husk å mette endeveden godt, gjerne med ett ekstra strøk. 
 

VIKTIG: Ulike batchnummer blandes sammen før bruk. Lukk spannet ordentlig etter bruk. Fjern mest 
mulig maling fra maleredskapene før rengjøring. Malingrester må ikke tømmes i avløp. Flytende 
malingrester og tom emballasje skal leveres på din lokale miljøstasjon/mottakerordning for denne 
type avfall. Ved sliping av behandlede flater, samt fjerning av maling ved bruk av 
varmluftpistol/flamme eller lignende kan det dannes helsefarlig støv og/eller røyk. Sørg for god 
ventilasjon. Bruk nødvendig verneutstyr. 
Se fargerike.no for sikkerhets- og teknisk datablad. 
 
LAGRING: Tett lokket godt igjen ved oppbevaring av maling for å hindre søl og inntørking.  
Malingen skal fraktes, lagres og oppbevares stående, tørt og frostfritt.  
 
AVFALLSHÅNDTERING: Flytende maling skal ikke tømmes i kloakkavløp eller i naturen, men leveres til 
godkjent mottak for farlig avfall. 

 
 
 
 

  

 
ØVRIG INFORMASJON 
Eventuelt oljeoppflyt røres godt inn en stund før bruk. Innholdet i bokser med ulike 
produksjonsnummer blandes før bruk for å unngå glans- og fargeforskjell. Duggfall på halvtørr flate 
kan gi matte skjolder. Matte skjolder kan også oppstå ved opptørking ved lave temperaturer og høy 
luftfuktighet. Sol på våt eller halvtørr flate kan gi blæring. Mørke farger som får høy temperatur i sola 
er mer utsatt for solblærer enn lyse farger. Unngå påføring i solskinn. Maling på brannbeskyttet 
kledning kan gi avflaking/saltutfelling. Underlag som tidligere er behandlet med linolje eller ren 
linoljebeis må gjøres rent til bart treverk for å sikre mot senere blæredannelse. Tidligere 
tjærebehandling kan gi misfarging. Ta prøveoppstrøk. 
Emballasjestørrelser: 2,7 og 9 liter.  
 

 

SIKKERHET 
Se eget sikkerhetsdatablad. Les informasjonen på emballasjen. 
EU grenseverdi for produktet (kat. A/d): 300 g/l (2010). Produktet inneholder <300 g/l VOC. 
 

 
 

Opplysningene på dette databladet er basert på laboratorieprøver og praktisk erfaring. Ettersom de forhold produktene 
benyttes under ofte ligger utenfor vår kontroll, kan vi ikke garantere annet enn produktets kvalitet.  Produktene blir levert i 
henhold til våre generelle vilkår for salg, levering og service, dersom ikke annet er skriftlig avtalt. Vi forbeholder oss retten 
til å endre de angitte data uten forutgående beskjed. Dette datablad erstatter tidligere utgaver, og annulleres automatisk 5 
år etter utgivelsesdato.                                 Utgitt av Fargerike 
 


