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Baron Murmaling er en matt, vanntynnet, diffusjonsåpen maling for mineralske overflater som mur, puss og 
betong. Baron Murmaling kan brukes til pussede fasader, grunnmurer og sokler utendørs eller vegger og tak 
innendørs, som er utsatt for fukt.  

Baron Murmaling dekker svært godt. I tillegg er malingen diffusjonsåpen, noe som gjør at overflaten puster og 
avviser fukt. 

Produktet sørger for ekstrem holdbarhet fordi bindemiddelet, pigmentvalget og unik diffusjonsåpenhet holder 
underlaget tørt. 

Baron Murmaling inneholder biocidene IPBC, OIT og Diuron som beskytter malingsfilmen mot sopp og alger.  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informasjonen i dette produktdatabladet er basert på laboratorietester og praktisk erfaring. Siden betingelsene 
for bruk av produktet er utenfor vår kontroll, kan vi kun garantere kvaliteten på selve produktet. Det endelige 
resultatet avhenger av underlag, kvalitet, forarbeid, temperatur, fuktighet og påføring, etc. 
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TEKNISK INFORMASJON: 

Bruksområde: Utendørs/innendørs 

Bindemiddel: Styrenakryl 

Glans:  03 Helmatt 

Vaskbarhet:  Vaskbar 

Brekking: Multicolor 

Tynning: Vann 

Sprøyteåpning:   

Rengjøring av verktøy: Vann 

Materialforbruk: 4-6 m²/l 

Luft/Temperatur ved påføring: Min. +5°C 

Anbefalt verktøy: Pensel, rulle eller sprøyte (etter tynning) 

Støvtørr: 1-2 timer 

Overmalbar: 2-4 timer 

Gjennomherdet: 24-32 timer 

Lagringstid: 2 år i uåpnet emballasje 

Oppbevaring: Frostfritt 

Farge: Kan brekkes i de fleste farger 

Brannfarlighet: Ikke brannfarlig 

VOC-kategori: (Kat A/c): 40 g/l (2010) 

Merkeordning:  

Densitet:   

Volum tørrstoff: Ekstra høyt tørrstoffinnhold 

Viskositet:   

Liter:  3 og 10 liter 
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Bruksanvisning 

Før maling: 

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. 

Underlaget skal være rent, tørt og fast. Børst eller skrap bort løs, gammel puss og kalk. Vask tidligere 
malte flater med kraftvask og skyll med vann.  
Nye puss- og betongflater som er mineralske, grunnes alltid med Baron Murgrunning. 

Lufttemperatur og temperaturen på selve underlaget som males kan ha noe å si for resultatet. Mal ikke 
om det er kaldere enn +5 °C. 

Maling: 

Mal 1–2 strøk med rull, pensel eller sprøyte (etter tynning). 

Svært høyt tørrstoffinnhold gir malingen god dekkevne. Ikke mal flere strøk enn nødvendig for full dekk 
da dette påvirker malingens luftgjennomslipp negativt.  

Etter maling: 

Tørk av verktøyet nøye før rengjøring i vann.  Sett lokket nøye på etter bruk, og oppbevar utilgjengelig for 
barn. Unngå kontakt med huden og øynene. 

Avfallshåndtering: Miljøriktig avfallshåndtering av malingsrester krever spesielle hensyn. Malingsrester og 
rester fra rensing av malerutstyr bør derfor leveres til kommunal mottaksstasjon. Ved tvil, ta kontakt med 
lokale myndigheter for råd og veiledning. Det blir mindre malingsavfall hvis du på forhånd beregner hvor 
mye du skal bruke. Lever ubrukt maling for resirkulering. Gjenvinning av ubrukt maling kan effektivt 
minske produktets miljøpåvirkning i løpet av sin levetid. Ta vare på miljøet, det gjør vi. 

Vask og vedlikehold: Underlaget kan etter behov rengjøres med vann, et mildt rengjøringsmiddel og en 
myk skurebørste. 
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