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Baron Brilliant

Produkt beskrivelse
Selvrensende og lettstrøket eksteriørmaling som gir et ekstremt slitesterkt resultat og
maksimal glans- og fargestabilitet.
Spesielt utviklet for nordisk klima med en ny unik hybridkombinasjon av polyuretanalkyd og akryl.
Overflaten får suveren fleksibiltet, minimalt vannopptak og høyeste smussavvisning.
Inneholder biocider som beskytter spesielt mot angrep av sopp og alger, selv på skyggesiden.
Kan påføres på nytt tre eller tidligere malte flater, uansett om det er malt med akryl eller oljemaling.

TECHNICAL DATA:
Bruks område Outdoor
Bindemiddel Acryl / polyurethanalkyd
Volumfaststoffer 36%
Densitet 1,23 kg/l
Glans Semigloss
Vaskbarhet Class 1 (EN 13300)
Tynning/rengjøring Water
Matrialforbruk 6-10 m²/L
Påføringstemperatur Minimum +5°C
Malingsverktøy Brush, roller and spray
Støvtørr 1 h
Overmalingsbar 2-4 h
Gjennomtørr 24-48 h
Lagringstid 2 years in unopened tin, frostless

storage
Farge Vit
Brandfarlig Not flammable
VOC – Kategori (Cat. A/d): 130 g/l (2010)
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Baron Brilliant

Forbehandling
Flatene må være rene, tørre og frie for løse partikler. Umalt treverk børstes for løse trefbre og
grunnes med Baron Tregrunning. Tidligere malte flater bør vaskes med Kraftvask eller Husvask. For
ekstra beskyttelse påføres Sopp- og Algedreper etter vask av flatene. 
Sjekk vedheft på tidligere malte flater. 

Bruk
Temperaturen under påføring og tørk må være over +5°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 kvalitet beregnet for vanntynnede produkter.
Påfør 2-3 toppstrøk Baron Brilliant i treverkets lengderetning for penest resultat. Husk å mette
endeveden godt, gjerne med et ekstra strøk. 

VIKTIG: Lukk boksen ordentlig etter bruk. Fjern mest mulig maling fra maleredskapene før rengjøring
i vann og oppvaskmiddel.
Malingsrester 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 overflater, 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. Unngå høytrykksvask etter påføring.
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