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Teknisk data

Bruksområde: Innendørs
Bindemiddel: Akrylsampolymerdispersjon
Glans: Matt
Tørketid: +23°C 50 % RF: Gjennomtørr 2
timer
Overmalbar: 4 timer
Luft/temp: Min +5°C
Luftfuktighet RF: 40-80 % RF (65 % RF
optimalt)
Fortynning: Vann
Forbruk: 10-13 m2

/liter
Emballasje: 30 ml
Baser: Ferdige farger
Rengjøring: Såpevann
Oppbevares: Frostfritt
VOC: (kat. A/a) 30 g/l. Inneh. max 3 g/l.

Denne informasjonen gjelder hvit farge.
For andre farge kan tallverdiene variere
noe.
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Produktbeskrivelse
Nordsjö Colour Tester er en vannbasert maling med
innebygget minirulle. Nordsjö Colour Tester gjør det enkelt
og hurtig å gjøre en test på stedet du ønsker å male om.
Den gjør det også enklere å velge farge ved ommaling
eller nymaling av innvendige veggflater. Malingen kan
brukes på vegger og tak, men er kun ment som en
fargetest, og skal ikke brukes som sluttbehandling. Ved
maling av innvendig treverk, bør fargen prøvemales på
en papp- eller kartongplate som kan holdes inntil
objektet, slik at man kan få en oppfatning av den valgte
fargen.

Behandling
Puss, betong samt ulike platemateriell sparkles ved
behov. Grunn 1 gang med noen av Nordsjös
grunnmalinger og ferdigmal 2-3 ganger med Nordsjö
Colour Tester. Tidligere malte flater vaskes med Original
Forvask. Blanke flater mattes ned. Påfør 2-3 ganger med
Nordsjö Colour Tester. Unngå å male når
overflatetemperaturen er under +5°C

  

Helse og Miljø
Malingsjikt kan ved sliping eller behandling med
varmepistol avgi helsefarlig støv og/eller lukter. Arbeid i
ventilerte rom. Bruk egnet personlig verneutstyr
(støvmaske) ved utilstrekkelig ventilasjon. Se også
informasjon på Sikkerhetsdatabladet. Lukk åpnede
bokser godt.Fjern maling fra verktøy før rengjøring. Brukt
verktøy rengjøres omgående etter maling. Flytende
malingsrester får ikke tømmes i avløpet, men leveres til
nærmeste mljøstasjon. Tomemballasje leveres til
gjenvinning.

Se: www.tomtogtort.no
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