
Produktdatablad

Sand

Egenskaber
Vægmaling tilsat sandlignende partikler. Giver overfladen et spændende
og rustikt udseende

Vægmaling tilsat sandlignende partikler

Rustik

Finpudset udseende

Anvendelse

Anvendes indendørs på vægge i fx kontorer, opholdsrum og gangarealer.

Underlag

Skal være rent, tørt, fast og egnet til overfladebehandling. 

Behandling

Løstsiddende materiale og maling fjernes ved afrensning og slibning.
Rengøring inden nymaling foretages med Fluren 37 Grundrengøring.
Let smittende eller sugende flader grundes med Flügger Forankringsgrunder.
Det anbefales at male bunden med en traditionel plastvægmaling i samme nuance som Sand inden påføring.
Påfør 2 gange for det bedste resultat. 

Påføring

Bred pensel eller anstryger.
Afstem valg af værktøj med krav til finish. 
Påfør vådt i vådt på langs, kryds og tværs eller i cirkelbevægelser for at opnå en spændende overflade.
Kan også påføres med korthåret rulle efterfulgt af bearbejdning med anstryger for at opnå rette effekt. 
Påfør ikke på større flader end at bearbejdning med pensel sker i våd maling. 
2 gange behandling giver mere ensartet overflade.
Kulde/ varme kan påvirke materialets viskositet.
Materialetemperatur ved sprøjtning min 12⁰C. 
Kondensdannelse under optørring/hærdning må ikke forekomme.
Kulde og øget luftfugtighed forlænger tørretid, gennemhærdning og genbehandlingsinterval.
Øget temperatur og lav luftfugtighed reducerer tørretid og gennemhærdning. 
Gennemfør altid prøvebehandling for kontrol og accept af vedhæftning og resultat.

Forventet resultat

Mat overflade med afdæmpet glans.
Stærke især mørke nuancer er mere sarte end lyse ved slid og berøring.
Afsmitning fra stærke nuancer grundet overskuds pigment kan forekomme.
Spærrer ikke for gennemslag fra knaster og vandopløselige farvestoffer, vandskjolder og nikotin.
Belast overfladen med forsigtighed til malingen er fuldt gennemhærdet.



Produkttype Acrylmaling

Glans 5;Mat

Massefylde (kg/l) 1.64

Tørstof vægt (%) 67

Tørstof vol. (%) 46

Almindelig rækkeevne (m²/ltr.) 5

Min. arbejdstemp. under påføring og tørring/hærdning Min. +5°C

Luftfugtighed Maks. luftfugtighed 80 % RF.

Støvtør ved 20°C, 60% RF (Timer) 1

Genbehandlingstør ved 20°C, 60% RF (Timer) 4

Gennemhærdet ved 20°C, 60% RF (Døgn) 28

Kornstørrelse (maks. mm) 0,35

Fortynding Skal ikke fortyndes

Rengøring af værktøj m.v. Vand

Tips

Bedst resultat opnås, hvis underlaget males med traditionel plastvægmaling i samme nuance som Flügger Sand inden
påføring.
Det anbefales at lave et prøveopstrøg indtil teknik og resultat er tilfredsstillende.

OBS!

Nuancen bliver mørkere end samme nuance tonet i traditionel maling.

Miljøinformation

Fjern mest mulig maling fra værktøj før rengøring. Hæld ikke rest af flydende maling i afløb, aflever det på den lokale
genbrugsstation. Minimer dit malingsaffald ved på forhånd at beregne, hvor meget der skal bruges. Opbevar overskydende
maling korrekt så rester kan anvendes, og miljøpåvirkning således minimeres.

Opbevaring af ubrudte og brudte emballager: Køligt og tæt tillukket
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