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 TABLEAU 
Tavlemaling 

 
 

Bruksområde Rengjøring/tynning 
Utslipp til 
innemiljø 

Sertifisering Tørketid Påføringsverktøy 

   

 
Eksteriør/ 

Interiør 

  

 
Vann 

 
 

 

 

 

  

 
 

Støvtørr:        1 time 
Overmalbar: 4 timer 
Brukstørr:     3 dager 

  

 
 

Lakkrulle, pensel  
Sprøyte 

 
 

Produktbeskrivelse: 
 
Svært motstandsdyktig maling til å lage vaskbare overflater for bruk av kritt på vegger, dører, skoletavler, 
skapdører, kommoder, interiør o.l. 
Kan påføres innendørs og utendørs uten behov for grunning på tre, metall, gips og gipsplater. 
Malingen gir en jevn og fin anti-reflekterende finish som ikke blir glatt slik at skriften synes godt. 
Enkel rengjøring med svamp og rask tørketid. 
Dette produktet har EUs ECOLABEL-sertifisering, som forener effektivitet og miljøhensyn:  

- Garantert dekkevne og tørketid. 
- Begrenset innvirkning på miljøet ved produksjon, bruk og resirkulering. 
- Inneholder ikke visse farlige stoffer og lite løsemidler. 

 

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 må mattes ned og tørkes godt av. 
Bruk egnet grunning for 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, sprøyte eller lakkrulle i to tynne strøk.  
Må ikke brukes på oppvarmede overflater (>25 °C) i direkte sollys eller utsettes for regn.  
Klar til bruk tre dager etter siste strøk. 
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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. 
 
 

Tekniske data: 
 

TYPE Basert på spesiell akrylharpiks 
TETTHET 1,27 til 1,60 ± 0,01 ved 25 °C, avhengig av farge 
VISKOSITET 11 til 16 poise ved 25 °C 
UTSEENDE Matt 
LUKT Luktfri 

TØRKETID 
Støvtørr:           1 time 
Overmalbar:     4 timer 
Brukstørr:         3 dager 

PÅFØRINGSFORHOLD 10–25 °C, maks. luftfuktighet: 65 % 
RESULTAT 8 til 10 m² per liter (per strøk)  
RENGJØRING AV VERKTØY Vaskes med vann umiddelbart etter bruk 
PÅFØRINGSUTSTYR Malerpensel, lakkrull, sprøyte 
 
 

Forholdsregler for bruk: 
  
Tavlen må ikke brukes før den er helt tørr (minimum 3 dager) 
Oppbevares utilgjengelig for barn. 
Oppbevares frostfritt 
 

Farge: 
 
Sort 
 

Emballasje: 
 
250 ml  


