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MULTIMATT PRO

PRODUKTBESKRIVNING:
Multimatt Pro är en helmatt, fyllig, akrylatfärg med mycket hög täckkraft, för användning på
väggar inomhus i enklare utrymmen som har lägre krav på tvättbarhet, exempelvis förråd,
garage och lagerutrymmen. Lämplig för betong, puts, gipsplattor och väv. Den höga
täckkraften gör att ett skikt oftast är tillräckligt. Sin fulla täckförmåga uppnår färgen först efter
att den är helt torr.
Multimatt Pro är diffusionsöppen, det vill säga att färgen andas, vilket gör den extra lämplig
för exempelvis källarväggar. 

TEKNISK DATA:
Användningsområde Inomhus
Bindemedel Styrenakrylat
Volymtorrhalt 37%
Densitet 1.57
Viskositet 120cP
Glans 1 (helmatt)
Tvättbarhet Klass 5
Rengöring/spädning Vatten
Materialåtgång 4–8 m²/L
Luft-/yttemperatur vid målning Minimum +5°C
Målningsverktyg Pensel, roller och färgspruta
Dammtorr 1 h (23ºC, 50% RH)
Övermålningsbar 2–3 h (23ºC, 50% RH)
Genomtorr 12 h (23ºC, 50% RH)
Lagringstid 2 år obruten förpackning. Förvaras frostfritt
Brandfarlighet Ej brandfarligt
VOC-kategori (Cat A/a): 30 g/l (2010)
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MULTIMATT PRO

BRUKSANVISNING
Före målning
Börja alltid med att läsa igenom bruksanvisningen på färgburken och kom ihåg att vara
noggrann från början. Bra verktyg och ett noggrant underarbete är förutsättningen för ett
lyckat målningsresultat. Rör om färgen väl från botten innan du börjar måla. Rums- och
yttemperatur är också viktigt för slutresultatet. Måla inte om det är kallare än +5°C.
Underlaget skall vara rent, torrt och fast. Tvätta tidigare målade ytor med målartvätt och
skölj med vatten.
Använd inte Multimatt på gamla, blanka färgytor. Kom ihåg att skydda golv och möbler
ordentligt innan du börjar måla.

Målning
Stryks 1-2 gånger tills full täckning uppnåtts. Låt torka mellan. Tidigare målade ytor borstas,
eventuellt skrapas och – om nödvändigt – tvättas med 10% målartvätt. Använd inte
Multimatt på gammal, blank färg. Färgens täckförmåga (täckkraft och vithet) erhålls först
efter att färgen är genomhärdad, vilket uppnås efter 24-72 timmar vid normal yttemperatur
och luftfuktighet.

Efter målning
Torka av verktygen noga före rengöring i vatten. Förslut burken noga efter användning och
förvara utom räckhåll för barn
Flytande färgrester skall inte hällas ut i avloppet utan lämnas till lokal miljöstation.
Anledningen är att det försvårar reningsprocessen i reningsverket. Värna om miljön, det gör
vi.

Underhåll
Ytan kan torrtorkas lätt men ej rengöras med fuktig duk. Använd aldrig sprit vid rengöring av
akrylatfärger.
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