
Transparent tyntflytende nøytral overflatebe-
skytter til påføring på micro decor overflater. 

•  Beskytter mot fukt, støv m.m.

•  Gir usynlig beskyttelse 

•  Gir dekorative vegger med mer fargespil 

•  Ferdigblandet - klar til bruk 

Transparent tyntflytende nøytral overflatebeskytter til påføring på 
micro decor overflater. Produktet tørker til en usynlig beskyttelse 
mot fukt, støv m.m. 
4720 decor topcoating leveres i 1 liter flasker.
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Produktbeskrivelse
Tyntflytende overflatebeskytter. 

Tekniske data

Bruksområde
Topcoating til vegger med 6820 micro decor overflater.

Underlagstyper
Brukes på overflater med 6820 micro decor microsement.  

Forbehandling av underlag
Underlaget skal være fast, tørt og fri for støv, olje, fett og løse 
deler. 

Utførelse
Påføres med pensel eller glatt malerulle. Det er viktig at top-
coatingen fordeles jevnt over hele flaten. Påfør gjerne i flere 
retninger for å oppnå jevn påføring uten striper.

Under påføring får overflaten et vått utseende som tørker i 
løpet av 2-3 døgn.

Verktøyet rengjøres i vann umiddelbart etter bruk. 

Arbeidshygieniske forhold
Inneholder ingen emner som krever merking i henhold til 
Reach forordningen. Vanlige sikkerhetsregler for håndtering 
av kjemiske stoffer skal overholdes.

Det henvises ellers til HMS datablad.

Emballasje
1 l flaske.

Lagring og transport
Oppbevares og transporteres frostfritt og kjølig. Produktet 
overholder de tekniske spesifikasjoner minimum 3 år fra pro-
duksjonsdato i ubrutt emballasje. Kan benyttes lenger, men 
de tekniske egenskaper kan endres f.eks. med en utvidet 
herdetid.

Salg
mira produkter selges gjennem byggevarehandelen og flisfor-
retninger.

Herdetid (avhengig av temperaturforhold): 3 timer

Anbefalt lager/arbeidstemperatur: 10-25°C

Forbruk: 1 liter rekker til 6-10 m2
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