
Produktdatablad

Modern walls 231 Medium Forbehandlet
Filt og vev til oppsetting på vegg og tak. Gir et estetisk uttrykk med eller
uten mønster avhengig av valgt design. Forsterker overflaten og motvirker sprekkdannelse.
Ferdigbehandles med dekkende maling i ønsket glans og farge.

Produktbeskrivelse
Forbehandlet kvalitets glassvev med medium struktur til oppsetting på vegger og tak. Enkel oppsetting.
Mettet overflate som normalt ikke trenger grunnmaling.

Forbehandlet

Ensartet overflate

Motvirker sprekkdannelse

Anvendelse

Oppholdsrom, gangarealer, entré, kontor, kjøkken, toalett, forretningslokaler, klinikk og butikk. Anvendes ikke til overflater
hvor det stilles krav til vann- og damptett våtromssikring. Betong, lettbetong, puss, gipskartong og fibergips.

Underlag

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

Behandling

Løstsittende materiale og maling fjernes ved rengjøring og sliping. Eksisterende tapet fjernes. Smuss, skitt, fett og
materiale som kan overføres til andre ting, fjernes ved rengjøring. Vannoppløselig misfarging, nikotin og sot rengjøres og
behandles med sperrende grunnmaling. Harde, glatte underlag mattslipes og grunnmales. Sprekker, ujevnheter og hull
utjevnes ved sparkling. Sugende og porøse underlag grunnes.

Påføring

Glassvev skjæres i fulle lengder svarende til den overflaten som skal kles, + 10 cm til renskjæring. Lim påføres jevnt på
underlaget, 1–2 baner av gangen. Sett opp banene kant i kant. Press luftlommer ut med vevsparkel. Renskjær overskytende
filt mod tilstøtende overflater. Tørk av overskytende festemiddel med svamp og lunkent vann. Gjennomfør alltid
prøvebehandling for kontroll og godkjenning av feste og resultat

Forventet resultat

Ensartet jevn og mettet overflate som normalt ikke trenger grunnmaling. Ujevnheter fra underlaget kan forekomme.
Ferdigbehandles med dekkende maling i ønsket glans og farge, best resultat oppnås ved to behandlinger. Belast overflaten
med forsiktighet til behandlingen er helt gjennomherdet.

Nyttig informasjon

Sørg for god utlufting under og etter oppsetting.

God praksis

Forbehandlet glassvev 120 g/m² Anbefalt lim: Flügger Adhesive 378 Strong



Rengjøring av verktøy osv. Vann

Oppbevaring Oppbevares tørt og rent

Arbeidstemperatur Min. +10°C

Supplerende Info

Fjern mest mulig lim fra verktøy før rengjøring. Hell ikke rester av flytende maling i avløp. Lever det på den lokale
gjenbruksstasjonen. Minimer ditt malingsavfall ved på forhånd å beregne hvor mye som skal brukes. Oppbevar overskytende
maling korrekt, slik at rester kan anvendes og miljøpåvirkning dermed minimeres.
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