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Prisma Effect Shine spray
Varenummer: 91060, 91061, 91062. Primer hvit: 91068, Topplakk klar: 91069

 

Beskrivelse: 

Spaymaling for profesjonelle og "gjør det selv". Hurtigtørkende og sterkt fluorescerende 100% akrylmaling. Vi 
anbefaler alltid å bruke Prisma Color Primer. Egnet for metall (rengjort og fri for rust, overflaten skal grunnes med 
Prisma Color Corrosion), aluminium, kobber, bronse, gips, tre, keramikk, glass, pil, stein, papir, papp, plast og 
PVC (skal grunnes med Prisma Color Plastc Primer). Spesielt egnet for scenografi, utstillingsstander og 
utstillinger. Egnet for innendørs og utendørs bruk. 

Kjennetegn: 

Inneholder rene lysbestandige fluorescerende pigmenter, har høy opasitet, god sikt fra en avstand på opptil 150 
meter, gulner ikke eller falmer. Pigmentene er bly, kadmium og kromfrie. Ufarlig for ozonlaget, da det er fritt for 
farlig gass. Med selvrensende ventil. 

Tekniske data: 
Inneholder:   400 ml 
Basert på:   Akrylharpiks 
Glans:    Fluorescerende matt. 
Overflatetørr:   Etter 15 - 20 minutter (20 ° C og 60% relativ fuktighet). 
Herdet:    Etter 24-36 timer, avhengig av malingstykkelse (20 ° C og 60% relativ fuktighet). 
Malbar:    Enten "våt i våt" (10 min.) Eller etter mykning (> 24 timer). 
Temperaturbestandig:  Opptil 80 ° C 
Fareklasse:   ADR-klasse 2.1 5F. Innhold: E 520 = 400 ml. 
 
Bruk: 

Overflatene må være rene, tørre og fri for fett. Fjern gammel lakk / maling og rust og slip overflaten. Masker 
forsiktig det som ikke skal males. Påfør et strøk Prisma Primer som passer for overflaten. Etter tørking slipes 
primeren lett (600 korn). For best resultat anbefales det å bruke en hvit grunning (varenr. 91068) og tilhørende 
klar toppstrøk (varenr. 91069). Det anbefales ikke å bruke en kald spraymaling. Den beste påføringstemperaturen 
er mellom 20 og 25 ° C. Før bruk, rist glasset i 2 minutter og spray en prøve. Avstanden til overflaten som skal 
behandles er omtrent 18-25 cm. Med den multifunksjonelle ventilen er det ikke nødvendig å holde 
sprøytebeholderen vertikalt under bruk. Spray flere strøk for å oppnå et godt resultat. Rist glasset godt mellom 
applikasjonene. Tørketiden varierer avhengig av temperaturen, fuktigheten og tykkelsen på det påførte 
malingslaget. Les instruksjonene på krukken nøye og håndter deretter. 

Oppbevaring og prosedyrer for sikker håndtering: 

Oppbevares i lukket originalemballasje på et tørt, godt ventilert og kjølig sted. Kan oppbevares i minst 60 
måneder. Unngå innånding av damp og aerosoler. Sørg for god ventilasjon. Unngå kontakt med hud, øyne og 
klær. Vask hudfarge med en gang. Ikke bruk i nærheten av ild, gnister eller varme overflater. Røyking forbudt. 
Lokket og kan brukes på nytt. Den tomme sprayboksen returneres til en egnet gjenvinningsstasjon. Hvis 
sprayboksen ikke er tom, må den returneres til gjenvinningsstasjonen for farlig avfall 
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