
Kolorit – 2 in 1 

Undersøk alltid om ovennevnte Produktdatablad er det senest utsendte. De aktuelle produktegenskaper kan endres i takt med 
den teknologiske utvikling. Alle opplysninger er basert på laboratorieforsøk og praktiske erfaringer. 

  
 
Produktbeskrivelse: Innendørs maling som kan brukes som den er, og som konsentrert tonepasta til toning 

av vannbasert maling. Tonepastaen kan også blandes med hverandre. 

 
 

Produktanvendelse: Til nye og tidligere malte tak og vegger innendørs. På betong, puss, tapet, glassvev og -

filt i stue og oppholdsrom. 

 
 

Slik gjør du: • Sørg for at underlaget er rent, tørt og fast  

• Vask med grunnrengjøring  

• Dersom underlaget er smittende eller sugende, grunnes det med                                                                                                                                                                                 

Forankringsgrunn  

• Påfør 1-2 strøk med pensel, rulle eller sprøyte  

• Husk å lufte etter du har malt 

 

OBS: Forskjell i toning kan forekomme avhengig av type maling. 

Sterke spesielt mørke nyanser er mer delikat enn lyse ved slitasje og berøring. 

Avsmitting fra sterke nyanser pga. overskuddspigment kan forekomme. 

 

Tekniske data: 
 

Kulør Densitet  

(kg/liter) 

Tørrstoff- 

innhold% 

Terrakotta 1,29 42,7 

Oker 1,30 42,8 

Hvit 1,60 67,2 

Svart 1,31 42,2 

Grønn 1,34 42,6 

Blå 1,31 42,2 

Orange 1,31 42,1 

Bordeaux 1,29 42,4 

Brun 1,31 42,8 

Karamell 1,32 44,4 

Lilla 1,34 44,7 

Rød 1,30 42,1 

Gul 1,32 43,9 

Fuksia 1,32 45,9 

Rekkeevne (konsentrert): 5-6 m²/l, avhengig av underlag og metode  

Tørketid ved 20 °C, 60 % RF: Støvtørr: 1 time 

Gjenbehandlingstørr: 4 timer 

Gjennomherdet: 28 døgn 

Brukes som fargepasta: Se tørketid på type maling som er brukt 

 

Rengjøring av verktøy osv.: Vann og såpe  

Oppbevaring: Kjølig, frostfritt og tett lukket  

Miljøinformasjon: Fjern mest mulig maling fra verktøy før avvasking i vann. Hell ikke rester av flytende 

maling i avløp, men avlever det på den lokale gjenbruksstasjon. Begrens ditt 

malingsavfall med å regne ut på forhånd hvor mye maling du trenger. Ta vare på 

malingrester, så at du kan bruke malingen om igjen. Da begrenser du effektivt 

produktets miljøpåvirkning. 
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