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Annet

BUTINOX Interiør Kjøkken og Bad
Produktbeskrivelse
Type
Høykvalitets silkematt inneklimavennlig akrylmaling med filmkonserverende midler som reduserer risiko for
overflatesopp. Vannbasert og luktsvak.

Egenskaper og fordeler
Luktsvak, allergivennlig og robust maling. Produktet er lett å påføre, tørker raskt, har god dekkevne og gulner
ikke. Malingen gir en meget vannfast og vaskbar overflate som er lett å rengjøre.

Bruksområde
3-i-1 maling til vegger, panel og list for innendørs bruk i kjøkken, bad, vaskerom, wc, i tak og på andre flater
som er spesielt utsatt for fukt/ høy luftfuktighet og som krever høy vaskbarhet, samt over godkjent
våtromsystem i våte soner på bad.

Underlag
Malingen benyttes som mellom- og toppstrøk på underlag som bygningsplater, glassfibervev, tapet, sandsparkel,
skjøtemasse, puss, betong, panel og lister.

Produktdata
Emballasjestørrelser

3 L (BASE 2,7 L)

Fås i følgende baser

Hvit, A, B og C.

Brekking

Baser kan ikke brukes ublandet (gjelder ikke hvit base). Baser skal blandes over
Butinox Colour Manager.

Farger

Hvit base kan benyttes ublandet som hvit.

Glansgrad

Silkematt 20

Volumbasert
tørrstoffinnhold

38

Litervekt

1.25

VOC for bruksklart
produkt

EU grenseverdi for produktet (kat. A/a): 30 g/l. Produktet inneholder maks 1 g/l
VOC.

± 2 volum%
ca.

Påføringsinformasjon
Anmerkning
Innhold i emballasje med forskjellige produksjonsnumre blandes sammen før bruk for å unngå fargeforskjell.
Rør godt om før bruk.
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Påføringsutstyr/-metoder
Rull, pensel eller sprøyte. Bruk malerverktøy i Jordan Ultimateserien for å få et flott sluttresultat.
Påføring på slette vegger: Bruk en pensel til å male inntil tak, gulvlister og hjørner. Derretter rull ut malingen.
Bruk gjerne et langskaft for å lette jobben. Malingen påføres fyldig og jevnt. Fyldige strøk sikrer god dekk, i
tillegg til at det er lettere å få resultatet jevnt.
Påføring på panel: Generelt anbefales å benytte rull med umiddelbar etterstryking med pensel eller fordriver.
Benyttes kun pensel, legg godt på, men ikke så mye at det renner.
Malingen tørker raskt. Jobb derfor med mindre områder. Mal 1 til 2 panelbord av gangen. Et tips er å holde
temperaturen i rommet til ca. 18 °C mens du maler. Det gir lengre tørketid/åpentid og dermed bedre utflyt.
Bruk en tynn pensel mellom panelbordene. Bruk en smal rulle på panelbordene først, og stryk over med en
fordriver (pensel) eller en bred pensel rett etter at du har rullet ut malingen. Ev. kan man droppe rullen og kun
bruke en bred pensel. På den måten får du en fin og jevn overflate.

Veiledende data for høytrykkssprøyting
Dysestørrelse
Viftevinkel
Trykk ved dyse

0.018–0.021"
65–80°
Min. 15 MPa (Min. 150 kg/cm²)

Rengjøring av malerverktøy
Rengjør med vann og penselrens.
Vask malerverktøyet i vann etter bruk. Bruk penselrens dersom malingen sitter godt. Sett inn penslene med
penselrens etter bruk, så holder busten seg myk og fin til neste malejobb.

Spredeevne (forbruk) og filmtykkelse
Spredeevne
(forbruk) pr.
strøk (m²/liter)
Anbefalt:

8

–

10

Filmtykkelse pr. strøk
(µm)
Våt (beregnet)
100

–

125

Tørr (beregnet)
38

–

48

Tynner
Skal ikke tynnes.

Forhold under påføring
Temperaturen i luften og underlaget må være over +10 °C.

Tørketider
Tørketiden avviker ved endret temperatur, luftfuktighet, ventilasjon og filmtykkelse.
Oppgitt tørketid er målt ved nevnte verdier:
Relativ luftfuktighet (RH)
50 %
Lufttemperatur
23 °C
Underlagstemperatur
23 °C
Støvtørr
Overmalbar
Sterk belastning /
gjennomherdet
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Bruksanvisning
Forarbeid
Underlaget skal være fast, rent og tørt.
Flatene vaskes med BUTINOX Interiørvask, nedmattes og avstøves.
Industrielt malte panelplater og lister: Vaskes først med TRESTJERNER Gulvrens, nedmattes og avstøves før
grunning med BUTINOX Interiør Heftgrunn.

Forbehandling
Bart jern og spikerhoder grunnes med QUICK Bengalack Grunning. Sår og ujevnheter i underlaget, samt
plateskjøter og spikerhoder sparkles ut med SCANOX Sparkel for Treverk og slipes ned.

Grunning
Harde og blanke underlag grunnes med BUTINOX Interiør Heftgrunn. Nytt treverk, gulnet treverk og
underlag misfarget med sot eller nikotin grunnes med BUTINOX Interiør Sperrende Maling.

Toppstrøk
BUTINOX Interiør Kjøkken og Bad: Påfør 2 jevne og fyldige strøk.

Vedlikehold
Nymalte flater skal ikke vaskes de første 4 ukene (herdetid for produktet). Ved nødvendig vask må pH-verdien
på vaskemidlet ikke overstige pH 8,5. BUTINOX Interiørvask anbefales. Til daglig renhold må temperaturen
på vaskevannet være < 40°C.
Det er utarbeidet FDV-datablad for produktet. (FDV: Forvaltning, drift og vedlikehold). Vennligst se FDVdatabladet for opplysninger om vedlikehold, reparasjon osv.

Lagring
Fraktes og lagres frostfritt og stående.

Avfallshåndtering
Flytende malingrester skal ikke tømmes ut i avløp, men leveres til godkjent mottak for farlig avfall.

Må være tomt og tørt

Miljømerking
Produktet er godkjent av Miljømerking Norge og tilfredsstiller kravene til miljømerket Svanen.
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Godkjenninger

Produktet anbefales av det Svenske Astma- och Allergiförbundet. Astma- och allergiförbundets
anbefaling gjelder ikke under påføring av malingen, men først etter 14 dager etter avsluttet
påføring (TVOC <10 µg/m²/h). Utøv forsiktighet og sørg for god ventilasjon under
utherdingstiden (2 uker).

Helse og sikkerhet
Vennligst observer miljø- og sikkerhetsmerkingen som er anvist på emballasjen.
Det er utarbeidet et sikkerhetsdatablad for produktet.
Detaljert informasjon vedrørende helse- og sikkerhetsrisiko samt forsiktighetsregler for bruk av dette produktet,
er spesifisert i produktets sikkerhetsdatablad.
Førstehjelpstiltak, se punkt 4.
Håndtering og oppbevaring, se punkt 7.
Transportinformasjon, se punkt 14.
Opplysninger om lover og forskrifter, se punkt 15.

Diverse
NOBB nummer
Dette dokumentet dekker følgende NOBB numre:
48271353, 48271326, 48271334, 48271345

NOBB modul nummer
41962674

Kontaktinformasjon
Scanox AS
P.O.Box 904 Brakerøya
3002 Drammen
Norway
Tel: +47 32 24 43 00

Ansvarsbegrensning
Informasjonen i dette dokumentet er gitt etter Scanox' beste kunnskap, basert på laboratorietesting og
praktiske erfaringer. Scanox' produkter regnes som halvfabrikata, og som sådan brukes produktene ofte under
forhold utenfor Scanox' kontroll. Scanox kan ikke garantere noe annet enn kvaliteten på selve produktet. Mindre
produktendringer kan bli gjennomført for å overholde lokale krav. Scanox forbeholder seg retten til å endre gitte
data uten varsel.
Brukere bør alltid konsultere Scanox for konkret veiledning om de generelle egenskapene for dette produktet
mot deres behov og spesifikke bruksområder.
Dersom det er uoverensstemmelse mellom ulike språklige utgaver av dette dokumentet, vil den norske (Norge)
versjonen være gjeldende.
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