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PRODUKTBLAD
PRODUKTBESKRIVNING
Produktnamn:

PUTSFÄRG M

Vattenburen, lättstruken emulsionsfärg som ger en matt,
kalkliknande yta till slutresultat.
LIWA Putsfärg M är en miljöanpassad produkt, uppbyggd på en harts - och oljeemulsion där det bärande mediet
är vatten.
Produkten har en väl avvägd sammansättning som
meddger hög genomsläpplighet av fukt från underlaget d.v.s
är diffussionsöppen.

TEKNISKA DATA
Glans:
3 helmatt
Sträckförmåga:
c:a 6-9 m2
Torktid: Beröringsbar:
1h
Övermålningsbar
15 h
Genomhärdad
3-4 veckor
Densitet:
1.35
Volymtorrhalt
41%
Rengöring verktyg:
vatten
Förtunning:
vatten
Lägsta användningstemperatur +7oC
Tvättbarhet:
anges ej
Kulör:
Vit/dämpad vit.
Kan nyanseras i LIWA TINT brytsystem.
Förpackning:
2,5lit, 5lit och 10lit.

BRUKSANVISNING och SKÖTSELRÅD
Före målning skall underlaget rengöras och avfettas. Vid all
målning av nya eller tidigare målade ytor skall lösa partiklar
borstas bort.
Eventuell förekomst av mögel, svamp o.dyl. skall
borttagas och saneras med lämpligt medel ex.v. Biokleen Alg
& Mögeltvätt.
Påföres med pensel, roller eller högtrycksspruta.
Målningsbehandlingen utföres lämpligen med två
strykningar, den första förtunnad med vatten och/eller LIWA
Djugrund om ytan är dåligt bunden.
Förvaras frostfritt.
Silad för airless sprutmålning.
Skötselråd anges ej.

HÄLSO och MILJÖDEKLARATION
LHM Klass = 3
Klassningen är främst föranledd av produktens
innehåll av filmbildare (<1%) och innehåll av
fungicid.
LIWA:s klassificeringssystem för hälso- och miljödeklaration
är baserat på en 9-gradig skala, LHM.
Önskas information om kriterierna för klassificering, skickas
dessa på begäran. Skala påverkan hälsa och miljö:
1 = obetydlig
4 = måttlig
7 = hög

Färgmaterial till butik, yrkesmåleri och hemmamålaren

2 = ringa
5 = begränsad
8 = mycket hög

3 = någon
6 = hög under vissa förhållanden
9 = extremt hög

Klassificeringen är gjord efter bästa förmåga, som en vägledning, baserad på för

Produktspecifikationen förändras i takt med den teknologiska utvecklingen. Kontrollera därför att du har tillgång till det senaste produktbladet, se datum. Alla upplys ningar är efter bästa förmåga och utan garantier, baserade på laboratorieförsök, kritisk dokumentationsgranskning och praktiska erfarenheter. För ett lyckat målningsresultat krävs en professionell bedömning av underlaget, en korrekt arbetsbeskrivning och ett ordentligt förarbete. Övrig information se varuinformationsblad.
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