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1) PRODUKTBESKRIVELSE  

• Produktet er en miljøvenlig silikatbaseret forankringsgrunder. 

• Special Grunder kan anvendes både inde og ude. 

• Special Grunder forstærker og binder porøse vægge og ler vægge. 

• Produktet er diffusionsåbent. 

 

2) PRODUKTANVENDELSE  

• Produktet anvendes til forstærkning af porøse pudsede vægge eller ler vægge inden man maler.  

• Special Grunder kan også anvendes som eneste behandling, hvor man ønsker at forstærke overfladen på 

en rå væg. 

• Special Grunde kan bruges både inde og ude. 

  

3) FORBEHANDLING  

• Overfladen skal være sugende. 

• Overfladen skal være tør, tør ren og fri for det mest løstsiddende puds. 

• Meget løst materiale børstes væk inden Special grunder påføres. 

• Overflader der ikke skal behandles afdækkes inden påføring af Special Grunder. 

• Omrøres inden brug. 

 

4) PÅFØRING  

• Påføres med pensel af syntetiske hår, rulle eller sprøjte. 

• Produktet er basisk og kan give misfarvninger på andre overflader, så som maling, metal og træ. 

 

5) EFTERBEHANDLING  

• Overmales 2 gange med Væg- & Loftmaling eller Vægmaling Ekstra 

6) TEKNISKE DATA 

• Type: Vandbaseret silikatgrunder.  

• Rækkeevne: 3-5 m2/liter, afhængigt af overfladens sugeevne.  

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

• Tørretid: 2 timer v. 200C. Kan overmales efter ca. 8 timer ved 200C. 

• Fortynding: Fortyndes ikke. 

• Rengøring af værktøj: Varmt vand og opvaskemiddel.  

• Emballage størrelser: 2½, 5 og 10 liter 
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7) SIKKERHED  

• Mal-kode: 00-3 (1993).   

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

• Forholdsregler: Opbevares utilgængeligt for børn (S2) 

• Faresætninger: Farlig ved hudkontakt og indtagelse (R21/22). Ætsningsfare (R34). Irriterer huden (R38). 

Risiko for alvorlig øjenskade (R41). Meget giftig for organismer der lever i vand (R50). 

• Værnemidler: Brug handsker og briller 

 

 

 

 

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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