
Produktdatablad

Metal Pro Metallmaling 90
Metal Pro er produkter med spesielle funksjonelle egenskaper egnet for
overflatebehandling av metall.

Produktbeskrivelse
Hurtigtørkende, helblank metallemalje med god kjemikaliebestandighet.
Gir en hard og robust overflate som er glans- og fargebestandig og svært
motstandsdyktig mot vær, olje og vann. Egner seg veldig godt i
utesesongen - tidlig vår og sensommer - hvor løsemiddelbaserte produkter
tørker raskere enn vannbaserte produkter. Varmebestandig til 80 °C. Ved langvarig oppvarming av flater
kan malingen gulne.

Blank overflate

Hurtigtørkende

Motstandsdyktig mot vær, olje og vann

Anvendelse

Brukes ute og inne på korrosjonsbeskyttet jern og metall.
Også egnet for smijernsartikler, for eksempel porter, rekkverk, gjerder og lamper.
Underlaget må grunnes dersom det ikke behandlet tidligere.

Underlag

Må være rent, tørt, fast og egnet til overflatebehandling. 

Behandling

Fjern løst materiale og maling ved rensing med stålbørste eller ved hjelp av sliping eller sandblåsing.
Rengjør med Flügger Metal Pro Cleaner fulgt av etterskyllingmed rikelig med rent vann.
Harde, glatte overflater skal slipes matt.
Grunn etter behov med Metal Pro Multiprimer.
Bart jern grunnes med Flügger Metal Pro Rusthindrende Primer.
Bar sink grunnes med Flügger Metal Pro Multiprimer.
For beste resultat påføres 2 strøk primer og 2 toppstrøk.

Påføring

Pensel, rulle eller sprøyte 
Bestem ditt valg av verktøy/redskap, avhengig av krav til finishen 
Gir ca. 100 µm våtfilms lagtykkelse og ca. 40 µm tørrfilms lagtykkelse pr. behandling.
Påfør vått i vått og avslutt med pensling/rulling i samme retning 
Bruk alltid samme produksjonsserienummer på sammenhengende/ubrukte overflater
Forskjeller i overflatestruktur kan resultere i fargeavvik
Kulde/varme kan påvirke materialets viskositet 
Materialtemperatur for sprøytemaling, min. 12 ⁰C 
Kondensdannelse må ikke forekomme
Ikke påfør malingen i direkte sollys.
Kald og økt luftfuktighet utvider tørketid, full herding og gjenmalingsintervall
Økt temperatur og lav luftfuktighet reduserer tørketiden og full herding 
Utfør alltid en prøvebehandling for kontroll og aksept av vedheft og resultat



Produkt type Metallmaling

Glans Blank;90

Densitet (kg/l) 1.3

Tørstoff vekt (%) 67

Tørstoff vol (%) 38

Almindelig rekkeevne (m²/ltr.) 10

Min. arbeidstemperatur under påføring och tørking/herding Min. +5°C

Luftfuktighet Maks luftfuktighet 80 % RF.

Tørketid vid 20° C, 60% RF (timer) 1

Gjenbehandlingstørr v/ 20°C, 60% RF (Timer) 4

Gjennomherdet v/ 20°C, 60% RF (Dager) 28

Fortynning Skal ikke fortynnes.

Sprøyting: Sprøytefortynner

Rengjøring av verktøy osv. White spirit

Forventet resultat

Blank dekket overflate.
Overflaten må belastes kun forsiktig inntil malingen er helt gjennomherdet.

OBS!

Det er viktig å overholde gjenbehandlingsintervallene for å oppnå beste effekt. 
Vær nøye med avrensing og sliping. 
Kontroller at forbruket stemmer i praksis, slik at man vet at man oppnår anbefalt lagtykkelse for optimal rustbeskyttelse.

Miljøinformasjon

Fjern mest mulig maling fra verktøy før avvasking i penselrens. Hell ikke rester av flytende maling i avløp, men avlever det på
den lokale gjenbruksstasjon. Begrens ditt malingsavfall med å regne ut på forhånd hvor mye maling du trenger. Ta vare på
malingsrester, så at du kan bruke malingen om igjen. Da begrenser du effektivt produktets miljøpåvirkning.

Oppbevaring: Kjølig, frostfritt og tett lukket
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