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Color Spraymaling  

 

Produktdatablad  

Produktbeskrivelse: Hurtigtørrende opløsningsmiddelholdig alkydmaling til mindre flader.  
Alle spraymalinger med undtagelse af Guldbronze, Sølv, Kobber og Neonfarver er vejrbestandige. 
Disse tåler ikke overlakering med klar lak. Neon- og metallicfarverne skal sprøjtes på ensartet 
hvid bund for at opnå den rette effekt. 
Standardfarverne er varmebestandige op til 80°C. De lyse kulører vil dog “gulne” hurtigere end 
ved normal varmepåvirkning. Sølvbronze er varmebestandig op til 400°C. Pejsefarve, sort og koks 
tåler temperaturer op til 650°C. Efter gennemhærdning skal emnet varmes op ganske langsomt, 
hvorved det opnår varmebestandighed. For hurtig og for kraftigt opvarmning kan medføre, at 
maling ændrer kulør til mælkehvid. 
Klarlakkerne er benzinfaste (efter ca. 1 uge), såfremt det foregående lag spraymaling er 
gennemhærdet før påføring af klarlak (efter 1 uge). Grå og hvid primer benyttes som 
korrosionsbeskyttende maling alene og som forbehandling for de øvrige spraymalinger på jern.

Produktanvendelse: Anvendes til mindre flader.

Før du maler Underlaget skal være rent, tørt og fast samt fri for fedt, olie, voks og sæberester. Rengøring 
foretages med grundrengøringsmiddel efter evt. slibning. Omryst dåsen kraftigt og omhyggeligt i 
mindst 1 minut. Glaskuglen skal bevæge sig frit i dåsen (høres tydeligt). Sprøjteafstand til emnet 
20-30 cm. Sprede- eller samledyse kan monteres på dåserne.

Når du maler Før dåsen frem og tilbage roligt uden stop. Begynd altid med at påføre et tyndt lag og dæk dette 
med et fyldigere lag, når det første har “sat sig”. Det kan anbefales, at prøve sprøjtemønsteret på 
en gammel avis inden arbejdet påbegyndes. 
Genmaling skal ske inden for 2 timer eller efter 4 døgn. Ellers er der risiko for, at det foregående 
lag “koger op”.

Tekniske data:

Glans: Blank: 70-90, Mat: 3-6

Massefylde: Ca. 0,7-0,9 kg/liter

Tørstof: Vægt%: 10-35

Flammepunkt: <21°C

Rækkeevne: 1-2 m2/dåse på ikke sugende bund

Påføringstemperatur: Min. +10°C og luftfugtigheden må ikke være over 80%

Tørretid ved 23°C og normal luftfugtighet (60%): Berøringstør: 60 minutter 
Overmalbar:  15 minutter 
Gennemhærdet: 1 uge 

Rengøring af værktøj: Mineralsk terpentin

Sikkerhedsregler: 1993: 3-1
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