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VISA MASTER
husmaling

TYPE

VISA MASTER er en fyldig, alkydforstærket akryl til genbehandling/renovering
udendørs med et akryl/alkydbindemiddel (hybrid maling) af høj kvalitet. Fremragende
vedhæftning, god fylde og god dækkeevne. Glans: Blank.

ANVENDELSE

Anvendes til at forny behandlingen på husfacader og udhuse. Også velegnet til
udhæng, kanter, vindskeder og vinduesbænk. Til overflader på blokhuse anbefales
WOODEX AQUA CLASSIC træbejdse.
BEMÆRK! Til overflader, der tidligere er malet med rød okkermaling, anbefales ny
behandling med rød okkermaling.

TEKNISKE DATA
Volumen tørstof

Ca. 40 %

Flygtige organiske stoffer
(VOC)

EU VOC-grænseværdi (kat A/e): 130 g/l. Produktets VOC: maks. 130 g/l.

Rækkeevne

Høvlet træ:
Savskåret træ:

Massefylde

Ca. 1,2 g/ml

Tørretid ved +23 °C / 50 % RH
- håndteringstør
- overmalbar

Efter 1 time
Efter 2-4 timer

8-10 m²/l
5-8 m²/l

Tørretiden forlænges i kolde og/eller fugtige omgivelser.
Fortynder, rengøring

Vand. Udstyret rengøres straks efter anvendelse med vand.

Glans

Blank, 60.

Farver

I henhold til udendørs farvekortet.
Er en del af TEKNOMIX tonesystemet

Vejrbestandighed

Meget god.

Emballagestørrelse

Base 1: 0,9 l, 2,7 l, 9 l
Base 3: 0,9 l, 2,7 l, 9 l
Base 5: 0,9 l, 2,7 l, 9 l

SIKKERHEDSDATA

Se sikkerhedsdatablad.

Vend
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BRUGSANVISNING
Forbehandling og grunding

NYE TRÆOVERFLADER:
Overflader behandles så hurtigt som muligt. Imprægnering og grunding bør som
minimum være udført i sommeren for byggeriet.
Fjern alt løstsiddende materiale, snavs, støv og skimmel fra overfladen. Anvend om
nødvendigt RENSA FACADE facaderens.
Påfør et lag farveløst træbeskyttelsesmiddel fra WOODEX serien. Lad det tørre 1
dag. For at opnå det bedste resultat grundes træoverfladen med NORDICA PRIMER
og lad tørre 1 til 3 dage afhængigt af vejret. Vask metaldele med TEKNOSOLV 1621
(mineralsk terpentin) og grund med FERREX AQUA.
TIDLIGERE MALEDE ELLER GAMLE TRÆOVERFLADER:
Udskift nedbrudte trædele. Fjern alt løstsiddende materiale, snavs og støv. Gammelt
nedbrudt maling fjernes helt. Vær opmærksom på, at den gamle malings
vedhæftning til underlaget kan være svækket, derfor bør al maling fjernes selvom
den ser ud til at være intakt. Det gamle malingslag fjernes først og fremmest ved
skrabning eller stålbørstning og eventuelt ved anvendelse af varmepistol. Alternativt
kan malingsfjerner eller sandblæsning anvendes.
Vask overflader med RENSA FACADE facaderens og skyl grundigt. Gamle
ubehandlede træoverflader kan inden grunding behandles med et farveløst
træbeskyttelsesmiddel fra WOODEX serien, se ”NYE TRÆOVERFLADER”.
For at opnå det bedste resultat grundes bart træ med NORIDCA PRIMER. Lad det
tørre 1 til 3 dage afhængigt af vejret.
Rustne metaldele stålbørstes. Vask alle metaldele med TEKNOSOLV 1621
(mineralsk terpentin) og grund med FEREX AQUA.

Topcoat

Omrøres grundigt inden anvendelse.
Påføres 1 til 2 gange med pensel eller sprøjte.
Hvis malingen påføres med sprøjte, skal overfladen færdigbehandles med en børste
for at sikre vedhæftningen.
For at undgå farveforskelle, når man maler store ensartede overflader, skal maling af
den samme farvetone anvendes til hele overfladen og / eller blande tilstrækkelig
mængde maling i det samme beholder.

Påføringsforhold

Overfladen, som skal males, skal være tør.
Træets fugtighed må højst være 20 % af træets tørvægt.
Under påføring og hærdning skal luftens, overfladens og malingens temperatur være
over +5 °C og den relative luftfugtighed under 80 %.
Undgå at male i direkte sollys.

Opbevaring

Opbevares køligt og frostfrit.

Ovennævnte vejledende informationer er baserede på laboratorieforsøg og praktiske erfaringer. Oplysningerne er uforpligtende, og vi kan ikke påtage os
ansvar for de opnåede resultater under arbejdsforhold uden for vores kontrol, og derfor kan køberen eller brugeren ikke frasige sig forpligtelsen til at teste
vores produkters egnethed i forhold til individuelle formål og påføringsmetoder under de faktiske påføringsforhold. Teknos’ ansvar dækker alene skader
opstået direkte som følge af mangler eller fejl ved de af Teknos leverede produkter. De nyeste versioner af Teknos' tekniske datablade og
sikkerhedsdatablade er tilgængelige fra vores hjemmeside www.teknos.com.

