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Undersøg altid om ovennævnte Produktdatablad er det senest udsendte. De aktuelle produktegenskaber kan ændres i 
takt med den teknologiske udvikling. Alle oplysninger er baseret på laboratorieforsøg og praktiske erfaringer.  

  
 
Produktbeskrivelse: Indendørs maling der kan bruges som den er, og som koncentreret tonepasta til toning 

af vandig maling. Tonepastaen kan også blandes indbyrdes.  

 
 

Produktanvendelse: Til nye og tidligere malede lofter og vægge indendørs. På beton, puds, tapet, glasvæv 

og filt i stue og værelse. 

 
 

Sådan gør du: • Sørg for at underlaget er rent, tørt og fast  

• Rengør med grundrengøring  

• Fyld evt. revner og huller med filler  

• Grund med forankringsgrunder, hvis underlaget smitter af eller suger meget  

• Grund evt. pletter fra vandskader eller tobak med spærregrunder  

• Påfør 1-2 gange maling med pensel, rulle eller sprøjte  

• Husk at lufte ud, når du har malet 

OBS: Forskelle i toning kan forekomme afhængig af malingstype.  

Stærke især mørke nuancer er mere sarte end lyse ved slid og berøring.  

Afsmitning fra stærke nuancer grundet overskudspigment kan forekomme. 

 

Tekniske data: 
 

Kulør Densitet 

(kg/liter) 

Tørstof- 

indhold % 

Terrakotta 1,29 42,7 

Okker 1,30 42,8 

Hvid 1,60 67,2 

Sort 1,31 42,2 

Grøn 1,34 42,6 

Blå 1,31 42,2 

Orange 1,31 42,1 

Bordeaux 1,29 42,4 

Brun 1,31 42,8 

Karamel 1,32 44,4 

Lilla 1,34 44,7 

Rød 1,30 42,1 

Gul 1,32 43,9 

Fuchsia 1,32 45,9 

Rækkeevne (koncentreret): 5-6 m²/l, afhængig af underlag og metode  

Tørretid ved 20° C, 60 % RF: Støvtør: 1 time 

Genbehandlingstør: 4 timer 

Gennemhærdet: 28 døgn 

 

 Brugt som tonepasta: Se tørretid på anvendt malingstype  

Rengøring af værktøj m.v.: Vand og sæbe  

Opbevaring: Køligt, frostfrit og tæt tillukket  

Miljøinformation: Fjern mest mulig maling fra værktøj før afvaskning i vand. Hæld ikke 

rest af flydende maling i afløb, aflever det på den lokale 

genbrugsstation. Minimer dit malingsaffald ved på forhånd at beregne, 

hvor meget der skal bruges. Opbevar overskydende maling korrekt så 

rester kan anvendes, og miljøpåvirkning således minimeres. 
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