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TEKNISK DATABLAD da

Produktnavn:

EFAcare Vægmaling 0523 glans 5

Type: Miljøvenlig vægmaling lavet på basis af genanvendte råvarer. Malingen er yderst 

lugtsvag og har en god dækkeevne.

Anvendelse: Til indendørs brug på vægge af f.eks. tapet, glasvæv, puds, filt og beton.

Egenskaber: Meget lugtsvag maling med god dækkeevne, som tåler aftørring og rengøring med 

gængse rengøringsmidler. Baseret på 100 % genanvendt polyvinylbutyral (PVB) for at 

mindske CO2-aftrykket.

Tørstof: 52 % vægt 40 % volumen

Forbehandling: Underlaget skal være tørt og frit for eventuelt løstsiddende materiale. Grunding 

anbefales.

Påføring:

Metode Anbefalet viskositet Fortyndere

Pensel og rulle -Ufortyndet

Sprøjtning -Ufortyndet

Hvis der sprøjtes, kan produktet evt. fortyndes med vand.

Tørring:

Tørretid: Lagtykkelse - tør film:

Berøringstør 30 min. 20 °C

Overmalbar 2 timer 20 °C

Gennemtør 4 uger 20 °C

Systembeskrivelse:

* Produktet omrøres grundigt inden brug. 

* I tilfælde af maling med forskellige batchnumre, bør disse blandes for at undgå potentielle forskelle i farve og 

glans. 

* Vær opmærksom på at temperaturen under påføring skal være mindst 5° C, mens den relative luftfugtighed 

skal være under 80 %.

VEDLIGEHOLDELSE:

Aftørring med en fugtig klud eller opfriskning med et nyt lag EFAcare Vægmaling.

Rækkeevne: Teoretisk: 9 m²/ltr.

Lagring: Frostfrit, køligt og tæt tillukket.

Holdbarhed: 24 måneder i uåbnet emballage.

Rengøring: Værktøj rengøres i vand. 

Den malede væg kan tørres af med en fugtig klud.

Dette datablad er baseret på vor viden i dag og er ment som en generel orientering om vort produkt og dets 

egenskaber. Det skal derfor ikke opfattes som nogen retslig garanti for produktets egenskaber eller egnethed til 

en konkret opgave. For vore produkters kvalitet garanteres i henhold til vore almindelige salgs- og 

leveringsbetingelser.
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