Produktblad

Chalky Wall Paint

Produktbeskrivning

Teknisk data

Torktider
Beröringstorr:
Övermålningsbar
Full hårdhet
Genomhärdad

Rust‐Oleum® Chalky Finish Väggfärg ger en lyxig helmatt yta på väggar och tak
inomhus. Det är en vattenbaserad, miljöanpassad färg som är nästan helt luktfri.
Färgen kan användas direkt på de flesta underlag som gips, tegel och betong samt
målade och lackade ytor osv. Den hållbara färgfilmen står emot repor och märken
mycket bra samtidigt som den har utmärkt täckning. För mer inspiration och tips om
användning kan du gå in på www.rustoleumdiy.com.
Ytfinish

Helmatt

Kulör
Densitet

8 kulörer
1,38 till 1,42 g/cm3

VOC‐halt
Kategori
EU gränsvärde

30 g/l
A/a
30 g/l (2010)

vid 20°C/85% rel.
luftfuktighet
30 minuter
1 timma
4 timmar
2 dagar
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Produktblad

Chalky Wall Paint
Täckning

Teoretisk: 10 m²/l. Notera att praktisk täckförmåga beror på många faktorer som
underlagets porositet och råhet och materialsvinn vid applicering

Förberedelser

För bästa resultat, se till att ytorna är rena, fria från smuts och fett. Avlägsna alla lösa
flagor och avfetta med lämpligt tvättmedel vid behov. Tidigare målade, lackade och
lite porösa underlag kan målas direkt med Rust‐Oleum® Chalky Finish Väggfärg.
Grundfärg skall användas på mycket porösa underlag före Chalky Finish Väggfärg.
Obehandlat och rostig metall bör behandlas med lämplig grundfärg.

Applicering

Rör om ordentligt före användning. Produkten kan appliceras med pensel eller roller.

Observera

Endast för inomhusbruk.
Denna produkt förhindrar inte missfärgningar.
Behandla alla ytor med primer där det kan uppstå missfärgningar till följd av
kvistgenomslag.
Temperaturen vid applicering och torkning skall vara över +5°C.

Lagringsduglighet

2 år från tillverkningsdatum i oöppnad förpackning, om lagrad i torrt, välventilerat
utrymme, inte i direkt solljus vid temperatur mellan 5 och 25°C.

Storlekar

RUST‐OLEUM® Chalky Wall Paint finns i 2.5 liters förpackningar.

Artikel nr

Färg
Chalk White
Antique White
Hessian
Stone Grey
Torch Grey
Collar Grey
Pitch Grey
Marine Grey

2,5 liter / 2‐pack

Art nr
14400250
14401250
14415250
14450250
14451250
14452250
14453250
14455250

Informationen i detta produktdatablad ges i rådgivande syfte. Då omständigheterna kring användning och hantering av denna produkt
står utom vår kontroll frånsäger vi oss alla eventuella ansvars- eller garantianspråk. Vi förbehåller oss rätten att modifiera data utan
föregående notis. Detta produktdatablad ersätter alla tidigare utgåvor.
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