
 
 Produktbeskrivelse  
Universalmaling er en linoliebaseret alkydmaling, der med sine gode vedhæftningsegenskaber, hæfter på 
selv vanskelige underlag, såsom pandeplader og stål.  
Anvendelsesområde  
Malebehandling af indvendige og udvendige flader af træ eller metal, samt pandeplader og maskindele.  
Behandling  
Omrøres grundigt før og under brug. Underlaget skal være rent, tørt, fast og smittefrit, samt bæredygtigt 
for malebehandling.  
Ubehandlede overflader afrenses først med universalrens eller grundrens. Afskallet maling fjernes og 
blanke områder matslibes.  
Maskindele bør affedtes med acetone eller fortynder inden malebehandling.  
Der skal, som udgangspunkt, malebehandles med 2 dækkende lag.  
Bemærk  
Hvor forbruget af dette produkt strækker sig over flere produktionsnumre, bør disse sammenblandes inden 
arbejdets påbegyndelse for at undgå glans og kulørforskelle.  
Der må ikke arbejdes på flader, der som følge af opvarmning fra sol eller anden varmekilde, har en 
temperatur der overstiger 50°C, da der udvikles sundhedsskadelige dampe.  
Tekniske data 15/11-2011 
Type Linoliebaseret alkydmaling 
Anvendelsesområde   Træ og metal samt pandeplader 
Bindemiddel Linoliealkyd 
Glans Cirka 30 halvblank 
Vægtfylde  1,2 kg / l 

Rækkeevne 
6-8 m2 / l afhængig af underlagets 
beskaffenhed 

Fortynding Terpentin 
Tørretid ved 23 ° C/50 % RH  under 12 timer 
Overmalbar Efter 24 timer 
Påføring rulle, pensel eller sprøjte 
Underlagets temperatur Min. 10 ° C Max . 25 ° C 
Luftens temperatur  Min. 10 ° C Max . 25 ° C 
Luftfugtighed 40-80 % RH ( 60-65 % er optimalt ) 
Farver Hvid, sort, grå, rød, grøn og alu 
Størrelse 5 liter 
Rengøring af værktøj Terpentin 

Lagring  
Køligt og frostfrit i tæt tillukket 
emballage 

MAL -kod   2-1 
Produktets VOC værdi  295 g / l 
EU VOC grænseværdi(2010)   ( kat. A / d ) : <300 g /l 

 
De nævnte oplysninger er baseret på laboratoriemæssige forsøg samt praktisk afprøvning. Et generelt ansvar for 
malebehandlingerne kan ikke gives, på grund af de mange forbehold der kan opstå overfor underlag, påføringsmetode 
m.m. Det påhviler brugeren, til hver en tid, at indhente nye og reviderede produktblade. Vi forbeholder os ret til 
ændringer uden varsel. Der tages forbehold for trykfejl. 


