SurfaPaint AquaDry
SurfaPaint AquaDry er en vannavstøtende maling til betong,
murverk, puss, eternitt og tegl. Malingen kan også brukes på
tidligere malte overflater. I tillegg til vannavstøtende
egenskaper gir malingen underlaget mulighet til reelt å
puste/diffundere ut fukt som er i underlaget. Den høye
graden av diffusjonsåpenhet sikrer at malingen sitter til
underlaget og ikke flasser og sprekker slik vi kjenner fra
konvensjonell maling. Den vannavstøtende egenskapen gjør
sitt til at malingsfilmen holder seg renere og penere over tid
slik at man unngår tunge renholdsrutiner, trykk etc., som
potensielt kan skade malinger.
Malingen er basert på en høykvalitet akryl tilsatt en
spesialutviklet nanoemulsjon som sikrer disse kritisk viktige egenskapene tilpasset et stadig mer
krevende nordisk klima.
FYSIKALSKE DATA
Type:
Farge:
Glans:
Viskositet (P):
Egenvekt (kg/l):
Tørrstoff (% vekt):

Akryl
Hvit, A,B og C base for brekkinger
Matt
68‐85
1,4
ca 45

BRUKSDATA
Påføringsmetode:
Pensel, rulle eller sprøyte
Tynner / rengjøringsmiddel:
Vann. Vaskes med såpe og vann
Anbefalt filmtykkelse min., våt: 125µm (mikrometer)
Anbefalt filmtykkelse min., tørr: 40µm(mikrometer)
Anbefalt forbruk:
4‐8 m2/liter pr. strøk, avhengig av underlagets sugeevne.
Veil. Data høytrykksprøyte:
Dyse:
0.021```
Viftevinkel:
65 – 80 grader
Malingstrykk:
150 kg/cm2
Tørketid: (23 grader, 50% R.H):
Støvtørr:
½ time
Overmalbar minimum: 2 timer
Minimum temperatur: + 5 grader celsius. Ved lave temperaturer påregnes lenger tørketid.
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BRUKSANVISNING:
Forbehandling
Underlaget må være rent og tørt. Dersom underlaget er begrodd med sopp, alger eller mose
rengjøres underlaget først med DeSalin AM. Dersom underlaget har utfellinger av kalk/salt eller
sementslør vaskes først med bruk av DeSalin C (mindre utfellinger/slør) eller DeSalin K (større
utfellinger).
Ved bruk på ikke tidligere malte overflater tynnes første strøk 20% med vann som primer/grunning
og andre strøk ufortynnet.
Gammel løs maling eller puss samt støv må fjernes for en optimal vedheft til underlaget.
Ved bruk på tidligere malte overflater anbefales bruk av SurfaMix P (spesialprimer) tynnet 1:5 med
vann, før 2 strøk ufortynnet SurfaPaint AquaDry. Malingen røres godt om.

Lagring
Tett lokket godt igjen ved oppbevaring av maling for å hindre søl og inntørking. Malingen skal fraktes,
lagres og oppbevares stående, tørt og frostfritt.

Avfallshåndtering
Flytende maling skal ikke tømmes i kloakkavløp eller i naturen, men leveres til godkjent mottak for
farlig avfall

Databladet er utgitt av SurfaTech AS ( www.surfatech.no )
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