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Annet

BUTINOX Interiør Tavlemaling
Produktbeskrivelse
Type
En vannbasert, spesialutviklet matt akrylmaling til tavlebruk.

Egenskaper og fordeler
Løsemiddelfri og luktsvak tavlemaling som kan brekkes i mange farger og er lett å skrive på med kritt.

Bruksområde
Benyttes innendørs som mellom- og toppstrøk på slette vegger og underlag som bygningsplater, puss og sparkel
i tørre rom. For best mulig tavle bør underlaget være så slett og glatt som mulig.

Produktdata
Emballasjestørrelser

0,75 L (BASE 0,68 L)

Fås i følgende baser

B og C.

Brekking

Baser skal blandes over Butinox Colour Manager.

Glansgrad

2

Volumbasert
tørrstoffinnhold

40

Litervekt

1.2

pH-verdi

8.5

VOC for bruksklart
produkt

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

± 2 volum%

Påføringsinformasjon
Anmerkning
Innhold i emballasje med forskjellige produksjonsnumre blandes sammen før bruk. Rør godt om.

Påføringsutstyr/-metoder
Malingen påføres jevnt og fyldig med rull. Anbefaler rull for glatte underlag. Man kan også benytte pensel.

Rengjøring av malerverktøy
Rengjøres med vann og såpe.

Spredeevne (forbruk) og filmtykkelse
Spredeevne
(forbruk) pr.
strøk (m²/liter)
Anbefalt:
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Filmtykkelse pr. strøk
(µm)
Våt (beregnet)
100

Produkt familie:

–

125

25J

Tørr (beregnet)
40

–

50
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Dette tekniske datablad erstatter tidligere utgitte versjoner.
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Vedlikehold (FDV) for dette produktet.
Se vår hjemmeside www.scanox.no for mer informasjon om nærmeste Scanox-kontor.
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Tynner
Skal ikke tynnes.

Forhold under påføring
Underlagets og luftens temperatur må minst være +10 °C.

Tørketider
Oppgitt tørketid er målt ved nevnte verdier:
Relativ luftfuktighet (RH)
50 %
Lufttemperatur
23 °C
Underlagstemperatur
23 °C
Støvtørr
Overmalbar
Brukstørr / forsiktig bruk

1t
2t
7 dager

Malingen må herde i minimum 7 dager før kritt brukes på tavlen.

Bruksanvisning
Forarbeid
Underlaget skal være rent, fast og tørt. Flatene vaskes med BUTINOX Interiørvask, nedmattes og avstøves.

Toppstrøk
Påfør 2 strøk.

Anmerkning
Se www.butinoxinteriør.no for mer informasjon.

Rengjøring av søl
BUTINOX Interiørvask

Vedlikehold
Rengjør tavlen for kritt med vann og klut. Dersom tavlen er veldig skitten, kan man bruke lett såpevann og klut.
Såpevannets pH-verdi må ikke overstige 8,5.
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

Utgitt dato:

07.10.2019

Produktkode:

34142

Produkt familie:

25J

Side: 2/4

Dette tekniske datablad erstatter tidligere utgitte versjoner.
Scanox anbefaler at man i tillegg til Teknisk Datablad (TDS) også ser på Sikkerhetsdatablad (SDS) og Forvaltning, Drift og
Vedlikehold (FDV) for dette produktet.
Se vår hjemmeside www.scanox.no for mer informasjon om nærmeste Scanox-kontor.

1

Teknisk datablad
BUTINOX Interiør Tavlemaling

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

Må være tomt og tørt

Miljømerking
Godkjenninger

Anbefalt av Astma- och allergiförbundet (SAAF). 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:
51221800, 51221815

Kontaktinformasjon
Scanox AS
P.O.Box 904 Brakerøya
3002 Drammen
Norway
Tel: +47 32 24 43 00
Fax: +47 32 84 13 85
SDSscanox@scanox.no
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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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