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Nordsjö Supermatt er en helmatt dekkende maling for
utvendige trefasader. Produktet er lett å påføre og har
meget god dekkevne som gjør det enkelt å nå et
godt sluttresultat. Supermatt er basert på akryl/alkyd
teknologi med spesielt fyllingsmiddel som gir en holdbar
og robust overflate. Ved bruk av Supermatt i system med
Tinova Wood Base Oil og Tinova PrimerExterior resulterer
det i en livslengde på opp til 10 år.
Behandling
Underlaget skal være rengjort og tørt (max 16 vekt-%)
Nymaling
1. Impregnering med Tinova Wood Base Oil på endeved
og utsatte deler av konstruksjonen. Tinova Wood Base Oil
kan med fordel brukes på hele konstruksjonen.
1. Grunning med Tinova Primer Exterior.
2. Mal 2 fyldige strøk med Nordsjö Supermatt.
Ommaling
1. Vask fasaden med Original Husvask etter produktets
anvisning. Etterskyld godt med rent vann. La fasaden
tørke før malerarbeidet fortsetter.
2. Skrap og børst vekk all løstsittende maling til fast
underlag. Blanke flater mattslipes for god vedheft. Gråtre
slipes ned til friskt og godt bundet underlag.
Trerene flater impregneres med Tinova Wood Base Oil.
4. Mal 2 fyldige strøk med Nordsjö Supermatt.
Tidligere beisede oveflater vaskes/børstes, samt blanke
flater mattslipes.
Øvrig
Rør godt om i spannet før arbeidet begynner. Mal ikke i
direkte sollys eller ved risiko for regn innen de nærmeste
timene. Denne deklarasjonen gjelder BW. For andre
farger kan sifferverdiene variere.

Teknisk data
Bruksområde: Utendørs
Bindemiddel: Akryl/Alkyd
Glans: 5
Støvtørr: +23°C 50 % RF: 2 timer
Overmalbar: +23°C 50 % RF: 4 timer
Luft/temp: Min +5°C Max +25°C
Luftfuktighet RF: 40-80 % RF (65 % RF
optimalt)
Fortynning: Vann
Verktøy: Pensel, rull og sprøyte
Forbruk: 4-6 m2/liter ved nymaling
Forbruk: 6-8 m2/liter ved ommaling
Embalasje: 2,5 liter og 10 liter
Baser: BW,BM, BC
Rengjøring: Såpevann
Oppbevares: Frostfritt
VOC: (kat. A/e): 130 g/l. Inneholder max
2 g/l.
Helse og miljø
Lukk godt igjen åpnede lokk. Brukt verktøy
rengjøres omgående etter bruk. Flytende
malingsrester og såpevann må
ikke tømmes i avløpet, men leveres til For
ytterligere informasjon - se Skkerhetsdatabladet. Denne deklarasjonen gjelder
BW. For andre farger kan sifferverdiene
variere.

Akzo Nobel Decorative Coatings A/S. Tel 66 81 94 00
Databladene er kun ment som rådgivende. Verdiene gjelder ved normale omstendigheter og kan derfor variere med f.eks.
påføringsmetoder, temperaturer osv. Vi forbeholder oss retten til endringer uten forutgående varsel. Bruker er ansvarlig for at
siste reviderte utgave av dette dokument benyttes. Kontroll kan gjøres på vår hjemmeside. AkzoNobel og Nordsjö er
varemerker som tilhører the AkzoNobel Group of Companies.
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