Baronesse Flyt
Baronesse Flyt er en vanntynnet oljemaling basert på en unik kombinasjon av akryl og polyuretan
modifisert alkyd, designet for treverk, panel, møbler, listverk, vinduskarmer og dører innendørs.
Baronesse Flyt har gode påføringsegenskaper og gir en slitesterk og elegant finish. Malingens unike
kombinasjon av akryl 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.

TEKNISK INFORMASJON
Bruksområde:
Type:
Farger:
Glans:
Densitet:
Vaskbarhet:
Tynning:
Anbefalt verktøy:
Veil. data høytrykksprøyte:
Dyse:
Viftevinkel:
Malingstrykk:
Rengjøring av verktøy:
Temperatur ved påføring:
Tørketid (V/23°C, 50% RH):
Gjennomherdet:
Lagring:
Forbruk:
Brannfarlighet:
VOC-kategori:

Innendørs maling
Polyuretan modifisert alkyd/akryl
Base hvit, A, B, C som kan blandes i alle farger
4, 10 og 35
1,3 kg/l (hvit)
Klasse 1 (EN 13300)
Vann
Pensel eller rulle. Sprøyting bør gjøres av profesjonelle
0.021"
65°-80°
Min. 150 kg/cm²
Vann
Minimum +10°C. Best resultat oppnås ved påføring i
romtemperatur (over +20°C).
Støvtørr: 1-2 timer
Overmalbar: 6 timer
Flere døgn
Frostfritt og stående
6-10 m²/l avhengig av underlaget
Ikke brannfarlig
(kat. A/d): 130 g/l (2010). Dette produktet inneholder: <75 g/l

Merknad: Denne produktinformasjon gjelder for hvit maling. For andre farger kan tallene variere.

BRUKSANVISNING
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.
FORBEHANDLING: Underlaget må være rent, tørt og fast. Vask tidligere malte overflater med
Husvask og skyll med vann. Eventuelle ujevnheter eller løse fiber i underlaget bør slipes bort. Blanke
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og harde overflater mattslipes. På harde og glatte overflater som f.eks. industrielle lakkerte
overflater, laminater eller fliser anbefales det å først bruke Baron Heftgrunn.
BRUK: Temperaturen under påføring og tørk må være over +10°C. Baronesse Flyt er ferdig til bruk og
skal normalt ikke tynnes. På interiørdetaljer og overflater hvor det ønskes glatt og jevn overfalte,
anbefales bruk av pensel av god kvalitet. Påføres jevnt og fyldig. På sugende og porøse underlag
anbefales 3 strøk for å unngå skjolder.
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. Malte flater må herde i minimum 4 uker før rengjøring med mildt rengjøringsmiddel.
For å unngå oppsprekking langs panelskjøtene som følge av endringer i luftfuktigheten, anbefales det
at panelbordene behandles før oppsetting. Treverk kan krympe flere millimeter avhengig av
luftfuktigheten. Eventuelt kan panelet behandles på ettervinteren når luftfuktigheten normalt er på
det laveste. Hvis malingen har en glatt film mellom panelskjøter, kan en skarp tapetkniv brukes til å
dra gjennom malingen for å redusere risikoen for sprekkdannelse.
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 batchnummer
blandes før bruk for å unngå glans- og fargeforskjell.
Emballasjestørrelser: 0,75 L, 2,7 L og 9 L

SIKKERHET
Se eget sikkerhetsdatablad. Les informasjonen på emballasjen.

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.
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