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Tekniske data

Bruksområde: Innendørs
Bindemiddel: Akrylsampolymer
Glans: Halvblank 40
Tørketid 23 grader 50%RF: Gjennomtør
0,5 time

Overmalingsbar: 2 timer

Luft/underlags temp: Min +5° grader
Fotynning: Vann
Verktøy: Pensel, rull 
Forbruk: 8-10m2/liter
Emballasje störrelse: 1L, 2,5L og 10L
Renjøring: Såpevann
Oppbevares: Frostfritt

VOC (kat. A/i): 140 g/l. Inneholder
max 70 g/l. 

Denne deklasjonen gjelder BW, for andre
farger kan sifferverdiene variere.

Dette produktet oppfyller kravene til
Svanen.
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Produktbeskrivelse 
Nordsjö Perform+ Diamond Floor er en halvblank
gulvmaling med meget bra slitestyrke på tre og
betonggulv i bolig med normal slitasje. Nordsjö Perform+
Diamond Floor skal ikke brukes på garasjegulv eller i
områder som stadig utsettes for vann/fukt. 

Behandling 
Underlaget skal være ren, tørr, støvfri og bæredyktig. Ved
nymaling av betonggulv skal eventuell betonghud slipes
bort. Stålslipte betonggulv bør maskinslipes før det
males. Støvsug bort løse partikler. Grunn med Nordsjö
Perform+ Diamond Floor fortynnet med 20% vann.
Ferdigmal deretter 1-2 strøk med ufortynnet maling. Ved
nymaling av tregulv behandles kvister med Original
Kvistlakk 2 ganger. Deretter grunnes hele overflaten med
Original Heftgrunn. Alternativt kan oveflaten grunnes med
Nordsjö Original Kvist og Sperregrunn 1 til 2 ganger.
Ferdigmal deretter Nordsjö Perform+ Diamond Floor 2-3
ganger avhengig av fargevalg. Tidligere malte gulv
vaskes med Original Forvask og skyll deretter med rent
vann. Skrap/børst bort all løstsittende maling og mattslip
deretter gulvet. Støvsug alle løse partikler. Ubehandlede
flater grunnes med Original Heftgrunn. Mal deretter 1-2
ganger med Nordsjö Perform+ Diamond Floor. Rør nøye
om i boksen. Mal ikke under  +5 °C

Helse og Miljø
Malingssjikt kan ved sliping eller behandling med
varmepistol avgi helseskadlig gass eller røyk. Sørg for
god ventilering under arbeidet. Bruk personlig verneutstyr
ved utilstrkkelig ventilering. Fjern mest mulig maling fra
verktøyet før rengjøring. Brukt verktøy rengjøres
umiddelbart etter maling. Flytende malingsrester og
vaskemiddel må ikke helles i avløpet, men leveres til
miljøstasjon. Tom og tørr emballasje leveres til
gjenvinning. For mer infomasjon se Sikkerhetsdatablad på
www.nordsjo.no
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