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Produktbeskrivelse
Tinova V Dør- og Vinduesmaling er en vandfortyndbar og hurtigtørrende  
maling med gode påføringsegenskber og høj sammenflydning, hvilket 
sikrer en jævn, glat og slidstærk overflade med høj glans- og kulørbestan-
dighed. Tinova V Dør- og Vinduesmaling er klæbefri efter tørring, hvilket 
gør det muligt at malebehandle 2 gange på samme dag.

Anvendelsesområde
Til overfladebehandling af nye og tidligere malede vinduer og døre, samt 
andet udendørs træværk. Tinova V Vinduesmaling påføres fyldigt for 
bedste sammenflydning og dækkraft.

Behandling
Produktet omrøres grundigt før og under brug.
Underlaget skal være rent, tørt, fast og smittefrit, samt være fri for be-
groninger. Døre og vinduer må maksimalt indeholde12± 3 vægt% fugt. 
Fritstående og ventileret udv. træværk max.16 vægt% fugt.

Begroninger behandles med Nordsjö Husrens og afrenses. Knaster og 
harpiksholdige områder afskrabes, affedtes med cellulosefortynder.

Nyt træ/vacuumimpr. træ grundes med Tinova V Imprægneringsolie og 
grundmales herefter med Tinova V Trægrund. - kitning/fugning af huller, 
knaster, ridser og revner udføres med acrylplastkit-/termokit.

Færdigmaling: Normalt 2 gange med Tinova V Dør- og Vinduesmaling.

Tidligere malede flader afrenses for løstsiddende malinglag, til fast under-
lag. Vask af tilsmudsede flader foretages med Maxi 3 Grundrens. Blanke 
flader matslibes. Grånet og nedbrudt træ slibes til rent og frisk træ. 

Bart træ pletgrundes med Tinova V Imprægneringsolie og pletgrundes 
med Tinova V Trægrund. 

Færdigmaling: Normalt 2 gange med Tinova V Dør- og Vinduesmaling.

Bemærkning 
Tinova V Dør- og Vinduesmaling må ikke anvendes som færdigmaling i 
ren farveløs (Base Clear) Undgå at påføre produktet i direkte sol eller på 
overflader opvarmet af solen.

TINOVA V DØR- OG
VINDUESMALING

Oplysninger i dette produktdatablad er baseret på laboratorietforsøg og anvendelsestekniske afprøvninger og er alene vejledende ved brug af produktet. 
Da brugerens arbejdsforhold ligger uden for Akzo Nobel Deco A/S' kontrol, påtager Akzo Nobel Deco A/S sig ikke ansvaret for opnåede resultater. For mere information 
henvises til almindelige salgs- og leveringsbetingelser på www.nordsjo.dk. Det påhviler brugeren at indhente de senest reviderede produktdatablade, samt sikkerhedsdata-
blade ved anvendelsen. Vi forbeholder os ret til ændringer uden forudgående information. Der tages forbehold for eventuelle trykfejl.
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MBK type Plastalkydmaling

Anvendelsesområde Ude

Bindemiddeltype Akryl/alkyd emulsion

Glansgrad 35 - halvblank

Rækkeevne 6-8 m²/liter. Afhænger af 
underlagets sugeevne og påført 
malinglagtykkelse

Fortyndingsmiddel Vand. Max. 10 %

Tørretid v. 23°C/50% RF 2 timer  - Afhænger af påført 
malinglagtykkelse, temperatur og 
luftfugtighed.

Genbehanling Efter 4 timer

Påføring Pensel rulle, sprøjte. Ved rulle-
påføring skal der efter påføring, 
forsletttes med pensel.

Kulør/baser Se farvekort. 
Base White (std) , Base Medium, 
Base Clear.

Emballage størrelse 1- 2,5 liter

Rengøring af værktøj Vand/Sæbevand

Opbevaring Tåler ikke frost. Opbevares køligt 
og tørt i original emballage 

SIKKERHEDSMÆRKNING 

Sikkerhedsregler (1993) 00-1

Brandfareklasse Ingen

Sundhedsfareklasse Ingen

Miljøfareklasse Ingen

SIKKERHED: Ved slibning af behandlede overflader, samt fjernelse af 
maling ved brug af varmluftsblæser/flamme eller lign. kan der dannes 
sundhedsskadeligt støv og/eller røg. Sørg for god ventilation. Brug 
egnede personlige værnemidler som åndedrætsværn og øjenværn.

VOC: EU grænseværdi for dette produkt (kat. A/d): 130 g/l (2010).  
Dette produkt indeholder max. 90 g/l VOC.
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