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Produktdatablad 
Mesterens tak-veggmaling 07 

 

 

Produktbeskrivelse: 
Vannbasert interiørmaling av høyeste kvalitet og sikrer at det flotte utseende blir ivaretatt over tid. Inneholder 

ikke TMPD-MIB som kan forårsake heksesot (ref: Mycoteam).  

Egenskaper: 

Robust silkematt maling som gir fyldig, pen og rengjøringsvennlig overflate. Kan brukes som grunning og topp-

strøk. Fulldekkende med 2 strøk på de fleste overflater.  

Bruksområde:  

Benyttes på slette tak, som for eksempel: bygningsplater, puss, overmalbar tapet, glassfiberstrie, betong, vev 

og sandsparkel.    

Fysikalske data: 
 
Type: Vannbasert vinylpolymer 

Farger: Blandes i de fleste kjente farger. NCS, Ral, etc.  

Tykkelse:  

Vanntynnbar:  

Inntrenging:  

Glans: 07 silkematt 

Holdbar: 2 år, frostfritt i uåpnet spann 

Tørrstoff i volum %: Ca. 40 – avhengig av farge 

Viskositet: Verdi: 2000-35000 mPa.s – Testmetode: Brookfield DV-I sp64 6rpm 

VOC – innhold: Verdi: < 30 g/l 

     .       

Bruksdata: 
 
Anbefalt filmtykkelse, tørr: 35 mikrometer 

Anbefalt filmtykkelse, våt:  85-90 mikrometer 

Anbefalt forbruk: 8-10 kvm pr. liter, avhengig av underlaget 

Påføringsmetode: Egnet rulle eller malingssprøyte 

Veiledende data for malingssprøyte (HT Sprøyte): 

Dyse:  

Viftevinkel (grader):  

Malingstrykk (bar):  

Tørketider (ved 20 gr.C, 65% R.H og 35 my filmtykkelse, tørr): 

Støvtørr: Ca. 2 timer 

Overmalbar: Ca. 6 timer 

Rengjøringsmiddel: Vann og såpe eller annet egnet rengjøringsmiddel 
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Sikkerhetsdatablad: 
 
Det er utarbeidet sikkerhetsdatablad av Teknologisk Institutt for dette produktet.  
EU grenseverdi for produktet (kat. A/d): 130 g/l (2010). Produktet inneholder maks 30 g/l VOC. 

 

__________________________________________________________________________________________ 

Brannfareklasse: 
Produktet er ikke klassifisert som brannfarlig. Ved brann dannes tykk svart røyk. 

 

__________________________________________________________________________________________ 

Diverse: 
Produsent: Drywood Coatings B.V - Nederland 

Brekking: Kan brekkes på de fleste blandemaskiner 

Emballasjestørrelser: 2,7-3-9 og 10 liter 

Anmerkninger: Røres før bruk. Underlaget og luftens temperatur må 
være minimum + 10 grader. Sjekk om fargen er riktig. 
Tilsetning av fremmede oljer må ikke forekomme. 
Fraktes og lagres frostfritt. Baser må ikke brukes 
ublandet (gjelder ikke hvit base).   

 
 

 

 

Bruksanvisning: 
 Forarbeid:Nederland 

Underlaget skal være tørt, rent, støv – og fettfritt.  

Forbehandling: 

Tidligere behandlet:  
Fjern løs maling. Reparer skader med egnet sparkel. Gammel maling mattes ned med egnet slipepapir og  
avstøves.  
 
Ubehandlet:  
Ubehandlet panel og MDF grunnes med heftgrunn  

Mellomstrøk/toppstrøk: 

Påfør 2 strøk med Mesterens tak-veggmaling 07. På sugende, porøse underlag anbefales det å male 3  
strøk for å unngå skjolder. 

Generelt: 

Ved renhold anbefales bruk av mikrofiberkluter med rent vann eller lett såpevann. Malingen kan brukes ved  
utbedring av heksesot skader. Ta kontakt med Drywood Norge AS for mer informasjon om prosedyrer eller se  
eget faktaark.  
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__________________________________________________________________________________________ 

Drywood Coating er KOMO sertifisert og medlem av Coatings Care. 
 

                              
 

                                

__________________________________________________________________________________________ 

Ytterligere informasjon: 
Opplysninger på dette produktdatabladet er basert på laboratorieprøver og praktisk erfaring over tid. 
Ettersom de forhold produktet benyttes under ofte ligger utenfor vår kontroll, kan vi ikke garanterer annet 
enn produktets kvalitet. Vi forbeholder oss retten til uten varsel å endre oppgitte data. Maling kan betraktes 
som et halvfabrikat. Resultatet er avhengig av konstruksjon, underlagets beskaffenhet, forarbeid, 
forbehandling, temperatur, luftfuktighet, påføring med mer. Er det tvil ved bruk av produktet be om 
ytterligere informasjon. 
 
Drywood Norge AS 
Kilengaten 18 B 
3117 TØNSBERG 
Tlf.: 333 80 504                                                                                                                                         Revidert: 17.07.14 

 


