
VÖRU- OG VERKLÝSINGAR

Framleiðandi vekur athygli á því að ábyrgð hans takmarkast við framleiðslugalla en nær ekki til tjóns vegna rangrar meðhöndlunar eða utan að komandi aðstæðna.

Undirmálun
Mála má yfir eldri málningu svo framalega sem yfirborðið er hreint og fast 

bundið við undirlagið.

Yfirmálun
Bett, Akrýl, Vitretex og Elegant.

Áhöld 
Rúlla, pensill eða sprauta.

Vinnutilhögun
Steinsteypa og múr skulu vera a.m.k. mánaðar gömul. Olíu, fitu og 

önnur óhreinindi skal fjarlægja með viðeigandi hreinsiefni. Skolið síðan 

hreinsiefnin vel af og látið flötinn þorna vel fyrir málun. Laust bundið og 

duftsmitandi yfirborð skal fjarlægja með stein- eða vélslípun.  Grunnið 

flötinn með Elegant fylligrunni. Málið síðan yfir með plastmálningum eins 

og Elegant, Bett, Akrýl og Vitretex.

  

Athugasemdir
•	 Málið ekki við lægra hitastig en +5 °C og málningin má 

ekki frjósa.
•	 Þessi málning er laus við hættuleg efni, eins og lífræn 

leysiefni. Málningin er umhverfisvæn og hentar í mörgum 
tilvikum betur en olíugrunnar.

•	 Skilið tómum umbúðum á næstu endurvinnslustöð.
•	 Skv. reglugerð 1025/2005 þá eru viðmiðunarmörk VOC 

fyrir þessa vöru fl. A/g 30 g/l (2010).  Varan inniheldur að 
hámarki 4 g/l.

Varúðarmerkingar
Við venjulega vinnu með Elegant fylligrunni telst hættan á heilsutjóni 

vera lítil. Varist að anda inn sprautuúða. Komist efnið í snertingu við auga 

skal skola það strax með vatni í a.m.k. 10 mínútur. Notið hanska og 

nauðsynlegan hlífðarfatnað.

Geymist þar sem börn ná ekki til.

Elegant fylligrunnur
LÝSING
Elegant fylligrunnur er vatnsþynnanleg grunnmálning byggð á vætandi akrýlfjölliðu. Málningin er 
slitsterk, þekur vel og myndar matt og litheldið yfirborð. Grunnurinn er fljótþornandi, lyktarlítill og 
umhverfisvænn, kemur í staðinn fyrir gamaldags olíugrunna.

NOTKUN
Elegant fylligrunnur hentar til grunnunar innanhúss á múrhúð, stein, sandspartlaða fleti, trefjagler og gifsplötur. 
Málningin hentar einnig sem mött lokaáferð, t.d. í loft.

Tæknilegar upplýsingar 
  

Litir: Hvítur
Gljástig: Matt
Pakkningar: 4 og 12 lítrar
Efnisnotkun: 8-10 m2/l 
Eðlisþyngd: 1,41 kg/l
Þurrefni: 40 % (rúmmál)
Þynnir Vatn
Áhaldahreinsir Vatn
Þurrktími 1 klst
Yfirmálun  Lágmark: 1-2 klst
 Hámark: Ekkert  


