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DEAD FLAT ECO SEALER
beskyttende sealer

Introduksjon
Førsteklasses kvalitet, 100% akrylisk, ikke-gulende, vannbasert sealer med så liten glans som mulig.

Viktigste egenskaper
• Eksepsjonelt matt
• Ingen høyere glans ved friksjon
• Ripebestandig
• Vaskbar med vann og klassisk, ikke aggressive  
 rengjøringsmidler
• Sealeren gjør at den underliggende fargen oppleves  
 mer intenst

Bruksområder
• Etterbehandling av malte vegger, kalkmaling,  
	 Marrakech	 Walls,	 treflate	 og	 andre	 mineralske	 
 underlag
• Beskyttelse av vegg- og betongkonstruksjoner
• Garasjedører
• Ståldører

Forberedelser
De	 fleste	 malingsproblemer	 kommer	 fra	 dårlig	
forberedelse	 eller	 feil	 bruk.	 Overflaten	 du	 skal	
male skal være ren, tørr, fri for støv og fett. En god 
overflateforberedelse	 vil	 hjelpe	 sluttresultatet	
med en langvarig beskyttelse.

1. Rør Eco Sealer godt før bruk. Vann fortynning er 
ikke nødvendig.
2.	Påføres	i	1	eller	flere	lag,	avhengig	av	ønsket	
beskyttelsesgrad. For vannavvisende vegger, påføres 
minst 2 lag. Test om fuktigheten ikke lenger trenger 
inn i forsegleren, substratet må være fullstendig 
mettet med selfangst.
3. Påføres med en Pure & Original langhåret pensel, 
eller en lo-fri fuktig klut. Påføres alltid i tynne og 
lette strøk. For tykke lag kan føre til misfarging av 
overflaten.

Respekter tørketiden på minst 12 timer mellom lagene. 
Kalkmaling, krittbasert maling og/ eller Marrakech 
walls bør minimum herde i 7 - 10 dager før påføring av 
Dead Flat Eco Sealer.
Anbefales: Start med å lage et teststykke. Sealeren 
kan etterlate en hvit tåke/sky i mørke farger når den 
påføres før herdetiden er ferdig (den underliggende 
fargen skal tørke i minst 7 dager).

Baderom: Eco Sealer kan påføres på bad, hvis luftingen 
er veldig bra. Ikke egnet for bruk inne i dusjsoner. 

Kjøkken: Eco Sealer kan påføres i kjøkken, bak vasken 
etc. men kun opp til en temperatur på maksimalt 60 ° C. 
Vær oppmerksom på at Eco Sealer ikke er vannfast, og 
vil sette merker ved direkte vann/fettsprut!

Overflate	treverk:	Rengjør	først	nytt	tre	meget	godt,	
fjern harpiksblødninger og harpiksceller. Gammelt 
treverk fjernes de verste lagene og ned til det friske 
treet.

Overflatefiber,	sponplater	og	kryssfinér:	Ubehandlede	
flater	må	være	grundig	slipt,	rengjort	og	støvfrie.

Overflatevegger	og	betongkonstruksjoner:	Overflaten	
må være støvfri, fettfri og sammenhengende.

For ytterligere informasjon, kan du besøke nettstedet Pure & Original.
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Forhold ved påføring
Det er ikke nødvendig å vannfortynne sealeren før 
påføring. Fortynning kan forårsake en hvit tåke/sky på 
overflaten.	 Påfør	 i	 tynne	 lag	med	 en	 langhåret	P&O	
pensel,	lo-fri	klut	eller	sprayflaske.	Alltid	respekter	
tørketiden på minst 7 dager før påføring av sealeren. 
Helst anbefalt er å vente 20 dager før påføring. Ta 
alltid en test for å utelukke uklarhet. Ikke bruk i 
direkte	 sollys.	 Påføres	 fra	 tørr	 overflate	 til	 våt,	
allerede	påført	overflate.	Rør	godt	om.	 Ikke	bruk	på	
horisontale	flater	der	vann	blir	stående.
Trykk sprøyte;   100 - 150 bar 
Tupp;     0,011” - 0,015” 
Vinkel;     25° - 40°
Vannfortynning;  Ingen

Temperatur:> 5 ° C, <35 ° C
(luft,	overflate	og	materiale).
Relativ fuktighet: 85% maks.

Farger
Gjennomsiktig.

Emballasje
Tilgjengelig i 1L og 2,5L.

Rengjøring
Rengjør hender og verktøy umiddelbart etter bruk 
med såpe og vann.
Det anbefales at du rengjør verktøyene med White 
sprit for å unngå rusting av verktøyene dine. 
Rengjør	 overflaten	 etter	 herding	 av	 sealeren	 med	
et vaskemiddel som ikke avfettes. Fjern aggressive 
stoffer som fett, vin og kaffe umiddelbart.

Grunnleggende informasjon for hvit maling ved 20ºC
Spesifikk	tyngdekraft;			 1,06	g/L³	
Teoretisk dekkevne;   12 til 15 m²/L
Tørketid;    Støvfri  30 min. - 1 h.
overmalbar;    Etter min. 12 timer
Flashpoint ;   Ingen 
PH;    7 - 9

EU-grense:	VOC	klasse	A	/	I.	Dette	produktet	inneholder
max. 50 gr / l VOC.

Oppbevares i originalemballasjen og på et frostfritt 
sted: 6-12 måneder.

Teknisk rådgivning
Ikke	 alle	 overflater	 og	 deres	 behandlinger	 kan	
beskrives i denne tekniske
informasjonen. Ta kontakt med din forhandler for å få 
råd om konkrete utfordringer.
Denne tekniske informasjonen er basert på de nyeste 
malings-teknikker. Pure & Original
påtar seg intet ansvar for direkte eller indirekte 
skader som kan oppstå ved bruk eller
tolkning av informasjonen. Påføring, arbeidsteknikk 
og de forhold produktet benyttes
under	 ligger	 utenfor	 vår	 innflytelse	 og	 store	
forskjeller	i	overflater	kan	kreve	tilpassing	av
prosedyren i henhold til innsikt av en kompetent 
bruker.

Sikkerhet
Dette produktet irriterer hud og øyne. Vennligst vask 
grundig med mye vann og kontakt lege hvis nødvendig. 
Hold maling utenfor barnas rekkevidde. Ventiler godt 
under pøføring og tørkeprosessen.

For ytterligere informasjon, kan du besøke nettstedet Pure & Original.
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