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Baronesse Basic er en vannbasert akrylmaling for grunning og toppstrøk av vegger og tak i tørre rom innendørs. 
Produktet har høy grad av vaskbarhet. Designet for ferdiggjøring av vegger av betong, gips, gipsplater, tapeter 
eller tidligere malte underlag, hvor en silkematt overflate er ønsket. Baronesse Basic er en maling av høy 
kvalitet med en tilpasset konsistens for en jevn og sprutfri påføring. Produktet har gode påføringsegenskaper 
og god dekkevne. Tåler vask med milde husholdningsartikler. Kan brekkes til lyse og middels mørke farger på 
hvit A-base. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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.  

 

Produsert for Fargerike av: Hagmans Nordic AB, Förläggarevägen 2, Fritsla, Telefon +46 0320-189 25 
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TEKNISK INFORMASJON: 

Bruksområde: Innendørs 

Bindemiddel: Styrenakrylat 

Glans: 6-8 (Matt) 

Vaskbarhet: Klasse 2 (EN 13300) 

Brekking: Lyse farger 

Tynning: Vann 

Sprøyteåpning:   

Rengjøring av verktøy: Vann 

Materialforbruk: 6-8 m²/l 

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

Anbefalt verktøy: Pensel, rulle eller malesprøyte 

Støvtørr: 1 time 

Overmalbar: 2-3 timer 

Gjennomherdet:  24 timer 

Lagringstid: 2 år i uåpnet emballasje 

Oppbevaring: Oppbevares frostfritt 

Farge: Hvit/A-base 

Brannfarlighet: Ikke brannfarlig 

VOC-kategori: (Kat A/a): 30 g/l (2010) 

Merkeordning:  

Densitet: 1,32 kg/liter 

Volum tørrstoff:   

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. Romtemperatur og temperaturen på selve underlaget som males kan 
ha noe å si for resultatet. Mal ikke om det er kaldere enn +8 °C. Underlaget skal være rent, tørt og fast. 
Vask tidligere malte overflater med Husvask, skyll med vann og la tørke godt. Blanke alkydmalte flater 
mattslipes. Husk å dekke til gulv og møbler før du begynner å male. 

Maling: 

Mal 1-2 strøk for full dekning, med rull, børste eller - etter tynning - med sprøyte. Bruk rulle med tilpasset 
bust, avhengig av hvor sterk strukturen er ønsket. Ujevne nyanser unngås hvis du maler hele 
sammenhengende overflater med maling fra samme spann, spesielt farger som er blandet. Når det er 
umulig å male fra samme spann, bruk spann med samme batchnummer på etiketten. 
Siden malingen har en fin struktur for å gi en jevn og slett overflate, skal malingen glattes etter jevn 
fordeling på overflaten. Dette betyr at rullen trekkes i samme retning, med samme trykk og hastighet, i 
den våte malingen. Alle toppene i malingsrullen vil da ligge ned i samme retning, og man unngår et ujevnt 
resultat.  

 
Etter maling: 

Tørk verktøyene grundig før du rengjør det i vann. Lukk spannet forsiktig etter bruk og oppbevar 
utilgjengelig for barn. Unngå kontakt med huden og øynene. 

Flytende malingsrester skal ikke helles i avløpet, men leveres til din lokale miljøstasjon. Årsaken er at det 
kompliserer renseprosessen i behandlingsanlegget. Ta vare på miljøet, gjør vi. 

Vær forsiktig når du rengjør overflater som er malt med akrylmaling med lavere glans, da malingen har en 
mer sensitiv overflate. Bruk en klut fuktet i vann og eventuelt mildt vaskemiddel. Svarte merker for 
eksempel fra metall fjernes med viskelær. Bruk aldri alkoholholdige rengjøringsmidler til rengjøring av 
akrylmaling. 

Overflaten er motstandsdyktig overfor kjemikalier til husholdninger i en kortere periode. 

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

 
Produsert for Fargerike av: Hagmans Nordic AB, Förläggarevägen 2, Fritsla, Telefon +46 0320-189 25 

 


