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1) PRODUKTBESKRIVELSE  

• Produktet er en miljøvenlig vandig transparent maling til indendørs vægge. 

• Bivokslasurmaling giver en intens levende farvet overflade. 

• Malingen er ikke vaskbar. 

• Bivokslasurmaling er diffusionsåben. 

• Produktet indeholder ikke konserveringsmidlet MI. 

 

2) PRODUKTANVENDELSE  

• Produktet anvendes som en dekorativ, laserende maling til indendørs vægge. 

• Bivokslasurmaling kan bruges på pudsede vægge, tapet og gipsvægge. 

• Anvendes kun i tørre rum. 

  

3) FORBEHANDLING  

• Overfladen skal være ren, tør og fast, og fri for revner og sprækker. 

• Væggen males 1-2 gange med Naturmalings hvid Væg- & Loftmaling, som skal hærde i 14 dage inden der 

kan laseres. 

• Bivokslasurmalingen kan fortyndes med 50 % vand. Dette gør det lettere at få et harmonisk resultat. 

• Væggen kan fugtes med vand inden man laserer for at forlænge tørretiden på malingen. 

• Omrøres godt inden og under brug. 

 

4) PÅFØRING  

• Påføres tyndt med pensel, svamp eller rulle. 

• Skal tørre 24 timer mellem hver påføring. 

• Tag ikke for meget på penslen, da malingen let løber. Vær især opmærksom på ru overfalder. 

• Bivokslasurmaling påføres hurtigt vådt-i-vådt i lodrette baner fra gulv til loft. 

• Lasurmaling tørrer på 10 min. 

 

5) EFTERBEHANDLING  

• Kan evt. efterbehandles efter 14 dage med linolievoks for at få en mere smudsafvisende overfalde. 
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6) TEKNISKE DATA 

• Type: Vandbaseret laserende vægmaling 

• Glans: 0 helmat 

• Rækkeevne: 20-25 m2/liter, afhængig af underlag og lagtykkelse. 

• Påføringstemperatur: Min. arbejdstemperatur under påføring +10 0C.  

• Tørretid: Støvtør efter ca. 15 min. Kan genlaseres efter 1 døgn. 

• Fortynding: Kan fortyndes med max. 50% vand. 

• Rengøring af værktøj: Varmt vand og opvaskemiddel.  

• Opbevaring: Køligt, men frostfrit i lufttæt spand.  

• Holdbarhed: Begrænset holdbarhed i spanden, da produktet ikke indeholder konserveringsmiddel. 

• Emballage: ½, 1 og 2½ liter 

 

7) SIKKERHED  

• Mal-kode: 00-1 (1993).   

• VOC: 0 g VOC/l. EU-grænseværdi (KAT A/a) 30 g VOC/l (2010).  

• Forholdsregler: Ingen 

• Faresætninger: Ingen 

• Udluftning: Frisk luft fremmer tørreprocessen. 

 

 

 

 

 

Tjek altid at Produktdatabladet er det seneste. 

Se i øvrigt information på etiket eller arbejdsanvisning på www.naturmaling.com 

Kontakt post@naturmaling.com eller tlf. 72 30 20 33 
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