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Viking Sokkelmaling 
Akryl-Olieemulsion 

Produktbeskrivelse 

Promal sokkelmaling er fyldig, halvmat og 

diffusionsåben sokkelmaling tilsat midler mod 

begroninger.  

Anvendelsesområder 

Malebehandling af tørre mineralske udvendige lodrette 

flader af puds, beton, letbeton, tegl m.m. Ikke egnet på 

silikatmalede flader.       

Behandling 

Omrøres grundigt før og under brug. 

Underlaget skal være rent, tørt, fast og smittefrit, 

samt bæredygtigt for malebehandling. 

Smittende overflader afrenses omhyggeligt og vaskes 

med grundrens, derefter grundes med egnet grunder. 

Ubehandlede mineralske underlag med restalkali og 

stærkt forvitrede underlag, skal grundes med 

microdispersionsgrunder. Øvrige mineralske underlag 

kan, i de fleste tilfælde, grundes med fortyndet 

sokkelmaling. 

Der skal som udgangspunkt malebehandles med to 

dækkende lag. 

 

 

Type Akryl-olieemulsion 

Anvendelse Udvendigt puds og beton 

Bindemiddel Acrylat og alkydolie 

Glans (v. 60° indfald ) Ca. 25 halvmat 

Vægtfylde Ca. 1,2 kg/ltr 

Forbrug 6-8 m
2

/l afhængig af 
underlagets beskaffenhed 

Fortynding Vand 

Tørretid v. 23°C/50% RF 1-3 timer 

Overmalbar/slibbar Efter 6 timer 

Fuld slidstyrke 7 dage 

Påføringsmetode Pensel, rulle ell. sprøjte 

Underlag temperatur Min. 5°C Max. 25°C 

Luftens temperatur Min. 5°C Max. 25°C 

Luftfugtighed Bedst ved 60-65 % RF 

Min. 40 max 80 % RF 

Farver Sort & Lys grå 

Emballagestørrelser 2,5 ltr 

Rengøring af værktøj Vand og sæbe 

Opbevaring Køligt, frostfrit og tæt 
tillukket 

Holdbarhed 2 år efter fremstilling 

Produktets voc værdi 22-27 g/liter 

EU VOC grænseværdi 
(2010) 

(Kat. A/a): 30 g/l 

Sikkerhed (MAL 1993) 00-1 

CLP Signalord - 

CLP Symboler - 

V. nr. 451- 

Hvor forbruget af et malemiddel strækker sig over flere 

batchnumre, bør disse sammenblandes, for at undgå glans og 

nuanceforskelle. 

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. 
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