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KREATIV FRITID

LUMINEUSE
Selvlysende maling

Bruksområde

Rengjøring

Interiør

Vann

Utslipp til
innemiljø

Tørketid

Påføringsverktøy

Støvtørr:
30 min.
Overmalbar: 5 timer

Pensel eller svamp

Produktbeskrivelse:
Selvlysende, transparent, matt maling til dekorasjoner, himlinger, hemmelige tegn eller følgepiler på alle
typer underlag.
Ideell for å skape selvlysende overflater i hjemmet: barnerommet, trappeparti, garasje o.l.
Kan påføres alle typer umalte-/malte underlag innendørs: f.eks. tre, gips, papp o.l.
Om Lumineuse «lades » med dagslys i 8 timer vil den lyse i mørket i ca. 4 timer.

Forbehandling:
Underlaget skal være rent, tørt og fritt for smuss, fett og løse partikler.
Underlag med fett må rengjøres med et kraftig egnet løsemiddel (f.eks. aceton).
Blanke-/høyglansede overflater (særlig plast) må mattes ned og tørkes godt av.
Bruk egnet grunning på plast, glass, keramikk, glatt metall og råmetall.
Bruk rustbeskyttende grunning (Owatrol Olje) som første strøk for å beskytte metaller mot rust.

Påføring:
Bruksklar – skal ikke tynnes.
Omrøres godt før bruk.
Underlaget må være helt tørt.
Påføres med malerpensel eller svamp (sjablongsvamp) i ett tykt/fyldig strøk eller to tynne strøk.
Må ikke brukes på oppvarmede overflater (>25 °C)eller i direkte sollys.

Vi kan ikke vite hvilke forhold og påføringsmetoder som er brukt for våre produkter, og vi kan derfor ikke
holdes ansvarlig hvis retningslinjene i dette dokumentet eller på emballasjen ikke er fulgt.

Dette databladet opphever og erstatter alle tidligere datablad for samme produkt. Dets hensikt er å informere kundene om produktets egenskaper. Den
oppgitte informasjonen er basert på nåværende kunnskap. Disse opplysningene gir imidlertid ikke individuell informasjon om typen og tilstanden til
underlagene som skal males. Vi utvikler oss kontinuerlig, og det er derfor kundens ansvar å ta kontakt med oss for å finne ut om det finnes nyere versjoner
av dette databladet før produktet tas i bruk.

accueil@peintures-ox.fr
http://www.peintures-ox.fr
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Tekniske Data:
TYPE
TETTHET
VISKOSITET
UTSEENDE
LUKT

Basert på spesiell akrylharpiks
1,18 ± 0,02 ved 25°C
20 til 22 poise ved 25°C
Matt
Luktfri
Støvtørr :
30 minutter
Overmalbar : 5 timer
10-25°C, maks. Luftfuktighet 65%
6 til 8 m² per liter (per strøk)
Umiddelbart med vann
Pensel

TØRKETID
PÅFØRINGSTEMPERATUR
DEKKEVNE
RENGJØRING AV VERKTØY
PÅFØRINGSVERKTØY

Forholdsregler for bruk:
Oppbevares utilgjengelig for barn.
Oppbevares frostfritt.

Farge:
Hvit

Emballasje:
250 ml

Dette databladet opphever og erstatter alle tidligere datablad for samme produkt. Dets hensikt er å informere kundene om produktets egenskaper. Den
oppgitte informasjonen er basert på nåværende kunnskap. Disse opplysningene gir imidlertid ikke individuell informasjon om typen og tilstanden til
underlagene som skal males. Vi utvikler oss kontinuerlig, og det er derfor kundens ansvar å ta kontakt med oss for å finne ut om det finnes nyere versjoner
av dette databladet før produktet tas i bruk.

accueil@peintures-ox.fr
http://www.peintures-ox.fr
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