KVALITETSSIKRING
Kvalitetssikring for byggeriet:
Marshalls Allé
Navn

Marshalls Allé
Adresse

9220 Aalborg Øst
Postnr. og By

Materialet er udført af malerfirmaet:
Skaarup Malerfirma A/S
Navn

Følfodvej 28
Adresse

9310 Vodskov
Postnr. og By

34222371
CVR.nr:

O.J. Malerentreprise A/S – Følfodvej 28 - 9310 Vodskov - Danmark - CVR-nr.: 14282149
Tlf.: 21223993 - Mobil: 21223993 - Mail: mst@maler-hals.dk - Web: www.maler-hals.dk
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FARVEPLAN
I nedenstående beskrives hvilke farver og produkter, der er anvendt vedrørende Marshalls Allé.
Vægge:
DYRUP Robust Væg Acryl glans 7, Lys Råhvid
DYRUP Robust Væg Acryl glans 25, Lys Råhvid
Lofter:
Dyrup Refleksfri Loftmaling 02, Lys Råhvid
Træværk:
Dyrup PU-Emalje Ral 9010 gl. 30
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DRIFT OG VEDLIGEHOLDELSE
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Drift og vedligeholdelsesvejledning for indvendigt træværk
Denne drift og vedligeholdelsesvejledning gælder for indendørs malede overflader i almindelig
boligbebyggelse – vådrum dog undtaget. Det forudsættes, at arbejdet er udført i henhold til Dyrups
Malerfagligt Behandlingskatalog (MBK).
Periodiske eftersyn
Eftersyn foretages mindst en gang hvert andet år. Tilstandsrapport udarbejdes efter hvert eftersyn.
Rengøring
Rengøring af malede overflader må tidligst ske en måned efter malearbejdets afslutning. Til
rengøring af malede overflader kan anvendes almindeligt forekommende
universalrengøringsmiddel i den af leverandøren anbefalede brugsopløsning. Der skylles efter med
vand og til slut aftørres overfladerne.
Der må aldrig anvendes skuremidler, skuresvampe eller andre produkter med slibende effekt.
Reparation
Lokale skader udbedres omgående efter registrering. Udbedringen udføres som indeholdt i
DYRUP Malerfagligt Behandlingskatalog samt på produktbeskrivelserne for de pågældende
produkter.
Vedligehold
Vedligehold må vurderes løbende ved periodiske eftersyn. Hyppigheden afhænger af miljø og
omgivelser.

Oprettet:

Ændret: 03/01 2008
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Drift og vedligeholdelsesvejledning for malede overflader i almindelige
brugsrum
Denne drift og vedligeholdelsesvejledning gælder for indendørs malede overflader i almindelig
boligbebyggelse – vådrum dog undtaget. Det forudsættes, at arbejdet er udført i henhold til Dyrups
Malerfagligt Behandlingskatalog (MBK).
Rengøring
Renhold er en vigtig del af vedligeholdet for overfladers levetid, udseende og brugsegenskaber,
men også for indeklimaet. Rengøring af malede overflader må tidligst ske en måned efter
malearbejdets afslutning. Til rengøring af malede overflader kan anvendes almindeligt
forekommende universalrengøringsmiddel i den af leverandøren anbefalede brugsopløsning. Der
skylles efter med vand og til slut aftørres overfladerne.
Rengøringen startes nedefra og fortsættes opefter, således at der ikke løber vaskevand ned over
tørre vægflader og laver lyse striber.
Rengøring foretages eksempelvis således:
Rengøringsmidlet i brugsopløsning påføres med blød svamp, og overfladerne bearbejdes let i kort
tid. Derefter efterskylles med rent vand, og overfladerne aftørres med opvredet svamp.
Der må aldrig anvendes skuremidler, skuresvampe eller andre produkter med slibende effekt.
Genopmaling
Vedligeholdelse med maling kan ske efter behov og belastning. Inden genopmaling foretages
afvaskning med DYRUP Grundrens, der blandes med vand i 2% opløsning. Rengøringen udføres
som nævnt under rengøring.
Til halv- og helblanke overflader fx træværk er det praktisk og hensigtsmæssigt at foretage en
såkaldt slibevask. Hertil anvendes grundrensblandingen og en slibesvamp (fx 3M, Sandit eller
Sandmaster).
Grundrensblandingen påføres overfladen med slibesvampen og overfladen bearbejdes på langs af
emnets længderetning. Herved opnås en ren matteret overflade klar til at modtage ny behandling.
Sulfomidler, brun sæbe og sæbespåner er alle udmærkede rengøringsmidler, men bemærk at
disse afgiver en fedtet hinde. Det er derfor vigtigt ved genopmaling, at denne fedtede hinde fjernes
for at opnå vedhæftning af malingen. Derfor afvaskes med 32% eddikesyre blandet med vand i
forholdet 1 del eddikesyre til 4 dele vand. Der anvendes samme metode som anført under
rengøring.
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PRODUKTDATABLAD

NOVA
Færdigblandet letbearbejdet allround håndspartelmasse.
Til vægge og lofter.

Færdigblandet, grå, letbearbejdet allroundspartelmasse.
God fyldningsevne.
Smidig konsistens som gør arbejdet lettere.
Egnet til spartling af gipspladesamlinger.
Svanemærket.

Færdigblandet letbearbejdet allround håndspartelmasse. Til vægge og lofter.
PRODUKTINFORMATION
Dalapro Nova er en færdigblandet allroundspartelmasse.
Denne håndspartelmasse har god fyldningsevne, og den
smidige konsistens gør den let at bearbejde. Egnet til
pletspartling, samlinger og bredspartling. Egnet til de
fleste underlag ved nybyggeri og renovering. Grå. Svanemærket.
ANVENDELSE
Egnet til ilægning af papirstrimmel. Produktet er egnet
til spartling af gipspladesamlinger i kombination med
CertainTeed Marco Joint Tape spartelstrimmel. Opfylder
kravene til CE-mærkning i henhold til EN 13963. Fremstillet i henhold til ISO 9001 og ISO 14001. Ved behandling
af gipsplader anbefales det at følge anvisning i pjecen
”Gipsmontage og overfladebehandling – Hvor går grænsen”.

OPBEVARING
Spartelmasse er en datomærket ferskvare. I uåbnet
emballage kan den opbevares mørkt og frostfrit i maks.
12 måneder. Efter åbning skal spanden lukkes tæt til.
Du kan finde yderligere information på dalapro.dk.
TEKNISKE DATA
Bindemiddel: Latex-sampolymer
Opløsningsmiddel: Vand
Fyldningsmiddel: Letfyldningsmiddel og hvid dolomit
Kornstørrelse: Maks. 0,2 mm
pH: Cirka 9
Farve: Grå
Brandfarlighed: Spreder eller bidrager ikke til brand
Pakninger: Dåse 0,5 liter, plastikspand 3 liter og 10 liter

N
VA

Spackel
3097 0004

TØRRETID
Tørretiden er afhængig af blandt andet underlag,
lagtykkelse, temperatur og luftfugtighed.
MATERIALEFORBRUG
Ved spartling af samlinger på gipsplader: ca. 0,3 liter/
meter. Ved bredspartling med 1 mm lagtykkelse:
cirka 1 liter/kvadratmeter.

Produktdatabladet er udelukkende udgivet til rådgivende formål. Oplysningerne er ikke tilvejebragt som en garanti for at produktet har specifikke egenskaber
eller er egnet til en bestemt anvendelse. Disse værdier er gældende under normale omstændigheder. Vi forbeholder os ret til at foretage ændringer uden
forudgående varsel. Brugeren er selv ansvarlig for at benytte den nyeste udgave af dette datablad. Kontrol kan foretages på www.dalapro.dk.
Senest ændret 2018-05-04

Saint-Gobain Sweden AB, Scanspac
Kemivägen 7
SE-705 97 Glanshammar
+46 (0)19-46 34 00
dalapro.dk
info@dalapro.com

ENMÄRK

E
T

ARBEJDSGANG
Spartelmassen påføres med hånd på rengjorte og tørre
overflader med god binding. Temperatur: ikke under +5 °C.
Når den spartlede overflade er tør, slibes den. Brug
slibepapir med kornstørrelse 150-180. Øjen- og åndedrætsværn anbefales ved slibning. Fjern slibestøv inden
næste behandling. Spartlede flader skal forlimes inden
tapetsering.

RENGØRING OG AFFALD
Fjern så meget spartelmasse som muligt fra værktøjet
inden det rengøres med vand. Spartelrester må ikke
hældes i afløbet, men skal afleveres på den lokale
genbrugsstation. Grundigt tømt emballage afleveres til
genvinding.

S

DALAPRO® NOVA

DYRUP MICRODISPERS
Egenskaber og anvendelsesområde
DYRUP Microdispers er til forankring af sugende og let smittende overflader inde og ude.
Anvendes på beton, puds, sandspartel, letbeton, eternit samt gipsplader og andre sugende
pladematerialer. Velegnet som støvbindende behandling på betongulve.
Tekniske data
Bindemiddel:
Tørstof:
Fortynding:
Glans v. 60°
Påføring:
Påføringstemperatur:
Ideel temperatur:
Overfladetemperatur:
Ideel luftfugtighed:
Berøringstør:
Overmalbar:
Gennemtør:

Rækkeevne:
Standardkulør/baser:
Holdbarhed:
Malkode:
Miljø og sikkerhed:

Akryl
Ca. 8,896 W /W
Kan fortyndes med vand efter behov.
Ca. Pensel, glat rulle eller sprøjte.
Under påføring og tørring skal temperaturen være over 7ºC og den
relative luftfugtighed under 80%.
15-25ºC.
Max: 25ºC.
40-60%.
Ca. 30 min.
Ca. 2 – 3 timer
Ca. 2 – 3 timer
Ved 23ºC og normal luftfugtighed (60%). Afvigelser kan forekomme ved
ændringer i temperatur, luftfugtighed og lagtykkelse.
5 - 10m² pr. l.
Blåt røbestof
3 år i uåbnet, frostfri og tætlukket emballage.
00–1
Se sikkerhedsdatabladet for yderligere information.

Alment
-

Indholdet omrøres før brug.
Emballagen holdes tæt lukket efter brug.
Krav til bunden – forbehandling – behandling:

-

Overfladen skal være ren, tør, fast og bæredygtig.
Nyt puds og beton skal fremstå hvidtørt.
Gennemslag fra vandopløselige farvestoffer grundes med DYRUP Kvik Stop.
Produktet påføres 1 gang, til ensartet mættet overflade.

DYRUP A/S, Gladsaxevej 300, 2860 Søborg
Tlf. 39 57 93 00, Teknisk Service 39 57 94 00
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DYRUP MICRODISPERS
-

Produktet på ikke fremstå blankt i overfladen
Rengøring

-

Rengøring kan ske en måned efter malearbejdets afslutning.
Almindelig rengøring udføres ved afvaskning med vand tilsat DYRUP Grundrens.
Der aftørres efterfølgende med ren fugtet klud.
Der skylles efter med vand, og til slut aftørres overfladerne. Rengøringsmidlet påføres med en
blød svamp, og overfladerne bearbejdes let i kort tid.
Rengøringen startes nedefra og forsættes opefter, således at der ikke løber vaskevand ned
over tørre vægflader og laver lyse striber.
Derefter vaskes med rent vand, og overfladerne aftørres med opvredet svamp.
Anbefaling for malede overflader

-

Det anbefales, at arbejdet er udført i henhold til Malerfagligt Behandlings Katalog (MBK) eller
Malerfagligt Behandlings Anvisning (MBA).

Vedligeholdelse
-

Efter behov og må vurderes løbende. Hyppigheden er afhængig af miljø og omgivelser.
Kvalitetssikring og prøvemetoder

-

Prøvefelt med fuld behandling udføres, som reference for det endelige resultat. Prøvefeltet
testes med relevante prøvemetoder jf. MBK-MBA.

Dette produktdatablad har til opgave seriøst, men dog uforpligtende, at vejlede brugeren i den rette anvendelse af produktet. De
tekniske oplysninger fritager dog ikke brugeren for at afprøve produktet til den aktuelle opgave. I tvivlstilfælde: Kontakt DYRUP Teknisk
Service. Oplysningerne er baseret på omfattende laboratorieprøver og praktisk erfaring. Eftersom de forhold, hvorunder produktet
anvendes, ofte ligger uden for Dyrups kontrol, kan vi ikke garantere andet end produktets kvalitet. Maling kan i princippet betragtes som
halvfabrikata, da resultatet er afhængigt af konstruktion, underlagets beskaffenhed, forbehandling, temperatur, luftfugtighed, påføring
m.m.
Dyrup forbeholder sig retten til uden varsel at ændre produktet samt de opgivne data.
Denne produktbeskrivelse erstatter alle tidligere versioner.
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DYRUP LET SPRØJTESPARTEL MEDIUM
Egenskaber og anvendelsesområde
DYRUP Let Sprøjtespartel Medium er en færdigblandet let spartelmasse, til indendørs
sprøjtespartling af vægge og lofter af puds, beton, letbeton, gipsplader, tapetkanter m.m. i tørre
rum. Produktet opfylder kravene til EN 13963 (3A) og er godkendt til brug i gipspladesamlinger,
hvor der anvendes papirremser.
Spartelmassen lever op til miljø- og indeklimakrav, som kræves for at blive Svanemærket.
God fylde, synker minimalt. Særdeles god vedhæftning. Let at spartle og slibe. Har lang
åbentid. Danner god bund for maling, opsætning af tapet samt filt og væv.
Kan påføres i en lagtykkelse fra op til 4 mm.
Tekniske data
Bindemiddel:
Partikelstørrelse:
Påføring:

Påføringstemperatur:
Tørretid:
Rækkeevne:
Standardkulør:
Holdbarhed:
Malkode:
Miljø og sikkerhed:

VAE-Polymerdispersion
Max. 0,2 mm
Rulle eller sprøjte (airless). Kan påføres med traditionelt
påføringsudstyr, der kan påføre sprøjtespartelmasser f.eks. Wagner
Heavy Coat 960 E SSP med dyse str. 435-452. Anbefalet tryk er 200
bar.
Under påføring og tørring skal temperaturen være over 15°C og den
relative luftfugtighed under 80%.
8-10 timer. Afhængig af lagtykkelse, underlagets art, temperatur,
luftfugtighed, ventilation m.m.
1m²/liter ved 1 mm lagtykkelse.
Lys grå
Minimum 12 måneder i uåbnet emballage ved kølig opbevaring.
Begrænset holdbarhed efter åbning. Opbevares frostfrit.
00–1
Se sikkerhedsdatabladet for yderligere information.

Alment

-

Emballagen holdes tæt lukket efter brug.
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DYRUP LET SPRØJTESPARTEL MEDIUM

-

-

Krav til bunden – forbehandling – behandling:
Underlaget skal være rent, tørt, fast og bæredygtigt.
Løstsiddende materiale fjernes til fast bund. Kraftigt sugende bund grundes med DYRUP
Microdispers eller Microdispers ekstra en eller flere gange efter behov.
Kan anvendes i lagtykkelser på op til 4 mm. Påføring af tykkere lag forlænger tørretiden
væsentligt og det kan derfor være en fordel at påføre spartelmassen ad flere gange
Spartelmassen skal være så godt som gennem tør mellem hver spartling. For tidlig påføring af
næste lag øger risikoen for svind og sprækkedannelse.
Op til 4 mm. Tykke lag forlænger tørretiden, og det kan derfor være en fordel at påføre
spartelmassen af flere gange.
Ved efterfølgende behandling med maling i lyse nuancer direkte på fuldspartlet underlag kan
der med fordel grundes med DYRUP Plast Grunder (hvidpigmenteret).
Kvalitetssikring og prøvemetoder

-

Prøvefelt med fuld behandling udføres, som reference for det endelige resultat. Prøvefeltet
testes med relevante prøvemetoder jf. MBK-MBA.

Dette produktdatablad har til opgave seriøst, men dog uforpligtende, at vejlede brugeren i den rette anvendelse af produktet. De
tekniske oplysninger fritager dog ikke brugeren for at afprøve produktet til den aktuelle opgave. I tvivlstilfælde: Kontakt DYRUP Teknisk
Service. Oplysningerne er baseret på omfattende laboratorieprøver og praktisk erfaring. Eftersom de forhold, hvorunder produktet
anvendes, ofte ligger uden for Dyrups kontrol, kan vi ikke garantere andet end produktets kvalitet. Maling kan i princippet betragtes som
halvfabrikata, da resultatet er afhængigt af konstruktion, underlagets beskaffenhed, forbehandling, temperatur, luftfugtighed, påføring
m.m.
Dyrup forbeholder sig retten til uden varsel at ændre produktet samt de opgivne data.
Denne produktbeskrivelse erstatter alle tidligere versioner.
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DYRUP ROBUST AKRYL 07
Egenskaber og anvendelsesområde
DYRUP Robust Væg Akryl er godkendt med miljøblomsten og opfylder klasse 1 mht.
dækkeevne og vaskbarhed. Produktet er alkalifast, robust og fremstår med en flot, flad
overfladestruktur med gode reparationsegenskaber.
Hæfter på ren, ikke-sugende bund.
Anvendes indendørs på nye og tidligere malet overflader af puds, beton, sandspartel,
gipsplader, træfiberplader tapet, glasvæv og filt o.l. Desuden til zink, galvaniseret jern og hård
PVC.
Meget velegnet til institutioner, kontorer, opholdsrum hvor der stilles store krav til både
funktionalitet og æstetik. Opfylder funktionsklasse 4. jf. MBK-MBA
Tekniske data
Bindemiddel:
Tørstof:
Fortynding:
Glans v. 60°
Påføring:
Påføringstemperatur:

100% Akryl
Ca. 46 – 52 W /W%; Baser 40 – 52 W /W%
Kan fortyndes med vand efter behov.
Ca. 7
Pensel, glat rulle eller sprøjte.
Under påføring og tørring skal temperaturen være over 7ºC og den
relative luftfugtighed under 80%.
Ideel temperatur:
15-25ºC.
Overfladetemperatur: Max: 25ºC.
Ideel luftfugtighed:
40-60%.
Berøringstør:
Ca. 1 time.
Overmalbar:
Ca. 2 timer.
Gennemtør:
Ca. 4 uger.
Ved 23ºC og normal luftfugtighed (60%). Afvigelser kan forekomme ved
ændringer i temperatur, luftfugtighed og lagtykkelse.
Rækkeevne:
8 – 10 m² pr. l.
Standardkulør/baser: Hvid, Lys Råhvid, Råhvid og Ral 9010; Baser 10 og 30
Holdbarhed:
3 år i uåbnet, frostfri og tætlukket emballage.
Malkode:
00–1
Miljø og sikkerhed:
Se sikkerhedsdatabladet for yderligere information.
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DYRUP ROBUST AKRYL 07

-

-

-

-

-

Alment
Indholdet omrøres før brug.
Forskellige produktionsnumre blandes for at undgå nuance- og glansforskel.
Ved særlig nuance eller *markering på toneoblaten kan ekstra påføring eller brug af grundfarve
være nødvendigt.
Ved reparationer anbefales at bruge samme batch nr. for at minimere farveforskel.
Kraftige nuancer kan indeholde overskudspigment.
Emballagen holdes tæt lukket efter brug.
Krav til bundenforbehandling-behandling:
Overfladen skal være ren, tør, fast og bæredygtig.
Nyt puds og beton skal fremstå hvidtørt.
Gennemslag fra vandopløselige farvestoffer grundes med DYRUP Kvik Stop.
Sugende bund grundes med DYRUP microdispers eller DYRUP microdispers ekstra.
Gipsplader og sandspartlede overflader kan med fordel grundes med DYRUP Kombi grunder
eller Plast grunder.
Produktet påføres typisk 2 gange, ved særlige nuancer/udfaldskrav kan en ekstra påføring
være nødvendig.
Rengøring
Rengøring kan ske en måned efter malearbejdets afslutning.
Almindelig rengøring udføres ved afvaskning med vand tilsat DYRUP Grundrens.
Der aftørres efterfølgende med ren fugtet klud.
Der skylles efter med vand, og til slut aftørres overfladerne. Rengøringsmidlet påføres med en
blød svamp, og overfladerne bearbejdes let i kort tid.
Rengøringen startes nedefra og forsættes opefter, således at der ikke løber vaskevand ned
over tørre vægflader og laver lyse striber.
Derefter vaskes med rent vand, og overfladerne aftørres med opvredet svamp.
Anbefaling for malede overflader
Det anbefales, at arbejdet er udført i henhold til Malerfagligt Behandlings Katalog (MBK) eller
Malerfagligt Behandlings Anvisning (MBA).
Vedligeholdelse
Efter behov og må vurderes løbende. Hyppigheden er afhængig af miljø og omgivelser.
Kvalitetssikring og prøvemetoder

-

Prøvefelt med fuld behandling udføres, som reference for det endelige resultat. Prøvefeltet
testes med relevante prøvemetoder jf. MBK-MBA.
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DYRUP ROBUST AKRYL 07

Dette produktdatablad har til opgave seriøst, men dog uforpligtende, at vejlede brugeren i den rette anvendelse af produktet. De
tekniske oplysninger fritager dog ikke brugeren for at afprøve produktet til den aktuelle opgave. I tvivlstilfælde: Kontakt DYRUP Teknisk
Service. Oplysningerne er baseret på omfattende laboratorieprøver og praktisk erfaring. Eftersom de forhold, hvorunder produktet
anvendes, ofte ligger uden for Dyrups kontrol, kan vi ikke garantere andet end produktets kvalitet. Maling kan i princippet betragtes som
halvfabrikata, da resultatet er afhængigt af konstruktion, underlagets beskaffenhed, forbehandling, temperatur, luftfugtighed, påføring
m.m.
Dyrup forbeholder sig retten til uden varsel at ændre produktet samt de opgivne data.
Denne produktbeskrivelse erstatter alle tidligere versioner.
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DYRUP ROBUST AKRYL 25
Egenskaber og anvendelsesområde
DYRUP Robust Væg Akryl er godkendt med miljøblomsten og opfylder klasse 1 mht.
dækkeevne og vaskbarhed. Produktet er alkalifast, robust og fremstår med en flot, flad
overfladestruktur med gode reparationsegenskaber.
Hæfter på ren, ikke-sugende bund.
Anvendes indendørs på nye og tidligere malet overflader af puds, beton, sandspartel,
gipsplader, træfiberplader tapet, glasvæv og filt o.l. Desuden til zink, galvaniseret jern og hård
PVC.
Meget velegnet til institutioner, kontorer, opholdsrum hvor der stilles store krav til både
funktionalitet og æstetik. Opfylder funktionsklasse 4. jf. MBK-MBA.
Tekniske data
Bindemiddel:
Tørstof:
Fortynding:
Glans v. 60°
Påføring:
Påføringstemperatur:

100% Akryl
Ca. 42 W /W%
Kan fortyndes med vand efter behov.
Ca. 25
Pensel, glat rulle eller sprøjte.
Under påføring og tørring skal temperaturen være over 7ºC og den
relative luftfugtighed under 80%.
Ideel temperatur:
15-25ºC.
Overfladetemperatur: Max: 25ºC.
Ideel luftfugtighed:
40-60%.
Berøringstør:
Ca. 1 time.
Overmalbar:
Ca. 2 timer.
Gennemtør:
Ca. 4 uger.
Ved 23ºC og normal luftfugtighed (60%). Afvigelser kan forekomme ved
ændringer i temperatur, luftfugtighed og lagtykkelse.
Rækkeevne:
8 – 10 m² pr. l.
Standardkulør/baser: Hvid, Lys Råhvid og Råhvid; Baser 5, 10 og 30
Holdbarhed:
3 år i uåbnet, frostfri og tætlukket emballage.
Malkode:
00–1
Miljø og sikkerhed:
Se sikkerhedsdatabladet for yderligere information.
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-

-

-

-

-

Alment
Indholdet omrøres før brug.
Forskellige produktionsnumre blandes for at undgå nuance- og glansforskel.
Ved særlig nuance eller *markering på toneoblaten kan ekstra påføring eller brug af grundfarve
være nødvendigt.
Ved reparationer anbefales at bruge samme batch nr. for at minimere farveforskel.
Kraftige nuancer kan indeholde overskudspigment.
Emballagen holdes tæt lukket efter brug.
Krav til bunden-forbehandling-behandling:
Overfladen skal være ren, tør, fast og bæredygtig.
Nyt puds og beton skal fremstå hvidtørt.
Gennemslag fra vandopløselige farvestoffer grundes med DYRUP Kvik Stop.
Sugende bund grundes med DYRUP microdispers eller DYRUP microdispers ekstra.
Gipsplader og sandspartlede overflader kan med fordel grundes med DYRUP Kombi grunder
eller Plast grunder.
Produktet påføres typisk 2 gange, ved særlige nuancer/udfaldskrav kan en ekstra påføring
være nødvendig.
Rengøring
Rengøring kan ske en måned efter malearbejdets afslutning.
Almindelig rengøring udføres ved afvaskning med vand tilsat DYRUP Grundrens.
Der aftørres efterfølgende med ren fugtet klud.
Der skylles efter med vand, og til slut aftørres overfladerne. Rengøringsmidlet påføres med en
blød svamp, og overfladerne bearbejdes let i kort tid.
Rengøringen startes nedefra og forsættes opefter, således at der ikke løber vaskevand
ned over tørre vægflader og laver lyse striber.
Derefter vaskes med rent vand, og overfladerne aftørres med opvredet svamp.
Anbefaling for malede overflader
Det anbefales, at arbejdet er udført i henhold til Malerfagligt Behandlings Katalog (MBK) eller
Malerfagligt Behandlings Anvisning (MBA).
Vedligeholdelse
Efter behov og må vurderes løbende. Hyppigheden er afhængig af miljø og omgivelser.
Kvalitetssikring og prøvemetoder

-

Prøvefelt med fuld behandling udføres, som reference for det endelige resultat. Prøvefeltet
testes med relevante prøvemetoder jf. MBK-MBA.
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Dette produktdatablad har til opgave seriøst, men dog uforpligtende, at vejlede brugeren i den rette anvendelse af produktet. De
tekniske oplysninger fritager dog ikke brugeren for at afprøve produktet til den aktuelle opgave. I tvivlstilfælde: Kontakt DYRUP Teknisk
Service. Oplysningerne er baseret på omfattende laboratorieprøver og praktisk erfaring. Eftersom de forhold, hvorunder produktet
anvendes, ofte ligger uden for Dyrups kontrol, kan vi ikke garantere andet end produktets kvalitet. Maling kan i princippet betragtes som
halvfabrikata, da resultatet er afhængigt af konstruktion, underlagets beskaffenhed, forbehandling, temperatur, luftfugtighed, påføring
m.m.
Dyrup forbeholder sig retten til uden varsel at ændre produktet samt de opgivne data.
Denne produktbeskrivelse erstatter alle tidligere versioner.
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DYRUP PU EMALJE 30
Egenskaber og anvendelsesområde
DYRUP PU Emalje er en polyurethan-forstærket akryl emalje med rigtig flot sammenflydning.
Ekstra god dækkeevne. Blokfri. Giver særdeles hård og robust overflade, der er stød- og
ridsefast. Let at arbejde med. Vaskebestandighed: Klasse 1 jvf. DIN EN 13300.
Til indendørs træværk samt grundet jern og metal.
Tekniske data
Bindemiddel:
Tørstof:
Fortynding:
Glans v. 60°
Påføring:
Påføringstemperatur:

Polyurethan-forstærket akryl
Ca. 52 W /W%
Bør ikke fortyndes.
Ca. 30
Pensel, glat rulle eller sprøjte.
Under påføring og tørring skal temperaturen være over 7ºC og den
relative luftfugtighed under 80%.
Ideel temperatur:
15-25ºC.
Overfladetemperatur: Max: 25ºC.
Ideel luftfugtighed:
40-60%.
Berøringstør:
Ca. 1 time.
Overmalbar:
Ca. 5 timer.
Gennemtør:
Ca. 4 uger.
Ved 23ºC og normal luftfugtighed (60%). Afvigelser kan forekomme ved
ændringer i temperatur, luftfugtighed og lagtykkelse.
Rækkeevne:
10 - 12m² pr. l.
Standardkulør/baser:
Holdbarhed:
2 år i uåbnet, frostfri og tætlukket emballage.
Malkode:
00–1
Miljø og sikkerhed:
Se sikkerhedsdatabladet for yderligere information.

*Information sur le niveau d’émission de substances volatiles dans l’air
intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle
de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

-

Alment
Indholdet omrøres før brug.
Forskellige produktionsnumre blandes for at undgå nuance- og glansforskel.
Ved særlig nuance eller *markering på toneoblaten kan ekstra påføring eller brug af grundfarve
være nødvendigt.
Kraftige nuancer kan indeholde overskudspigment.
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-

-

-

-

Emballagen holdes tæt lukket efter brug.
Underlag og tidligere behandlinger vil være afgørende for det samlede emissionstal, produktet
har emissionsklasse lav.
DYRUP PU emalje 30 har klassificeringen A+ efter den franske lovpligtige standard for emission
til luften indendørs; Émissions dans l’air intérieur.
Krav til bunden – forbehandling – behandling:
Overfladen skal være ren, tør, fast og ikke smittende.
Nyt, ubehandlet og bartslidt træværk grundes med DYRUP PU Grunder, evt. tonet i samme
farve som emaljen.
På tidligere behandlet træ fjernes løstsiddende maling til fast bund, og overfladen rengøres
med DYRUP Grundrens.
På jern fjernes alt løstsiddende rust og fedt til ren og fastbund. Derefter grundes med DYRUP
Rust Grunder.
Gennemslag fra vandopløselige farvestoffer grundes med DYRUP Kvik Stop.
Produktet påføres typisk 2 gange, ved særlige nuancer/udfaldskrav kan en ekstra påføring
være nødvendig.
Rengøring
Rengøring kan ske en måned efter malearbejdets afslutning.
Almindelig rengøring udføres ved afvaskning med vand tilsat DYRUP Grundrens.
Der aftørres efterfølgende med ren fugtet klud.
Der skylles efter med vand, og til slut aftørres overfladerne. Rengøringsmidlet påføres med en
blød svamp, og overfladerne bearbejdes let i kort tid.
Rengøringen startes nedefra og forsættes opefter, således at der ikke løber vaskevand ned
over de tørre flader og efterlade lyse striber.
Derefter vaskes med rent vand, og overfladerne aftørres med opvredet svamp.
Anbefaling for malede overflader
Det anbefales, at arbejdet er udført i henhold til Malerfagligt Behandlings Katalog (MBK) eller
Malerfagligt Behandlings Anvisning (MBA).
Vedligeholdelse
Efter behov og må vurderes løbende. Hyppigheden er afhængig af miljø og omgivelser
Kvalitetssikring og prøvemetoder

-

Prøvefelt med fuld behandling udføres, som reference for det endelige resultat. Prøvefeltet
testes med relevante prøvemetoder jf. MBK-MBA.
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Dette produktdatablad har til opgave seriøst, men dog uforpligtende, at vejlede brugeren i den rette anvendelse af produktet. De
tekniske oplysninger fritager dog ikke brugeren for at afprøve produktet til den aktuelle opgave. I tvivlstilfælde: Kontakt DYRUP Teknisk
Service. Oplysningerne er baseret på omfattende laboratorieprøver og praktisk erfaring. Eftersom de forhold, hvorunder produktet
anvendes, ofte ligger uden for Dyrups kontrol, kan vi ikke garantere andet end produktets kvalitet. Maling kan i princippet betragtes som
halvfabrikata, da resultatet er afhængigt af konstruktion, underlagets beskaffenhed, forbehandling, temperatur, luftfugtighed, påføring
m.m.
Dyrup forbeholder sig retten til uden varsel at ændre produktet samt de opgivne data.
Denne produktbeskrivelse erstatter alle tidligere versioner.
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DYRUP RULLEKLÆBER
Egenskaber og anvendelsesområde
Dyrup Rulleklæber er en svanemærket brugsklar klæber til opsætning af glasvæv og –filt i tørre
rum. Er specielt velegnet til de forgrundede og lidt tungere væv- og filttyper. Let at fordele.
Tekniske data
Bindemiddel:
Tørstof:
Fortynding:
Påføring:

Påføringstemperatur:

Overmalbar:
Gennemtør:

Rækkeevne:
Holdbarhed:
Malkode:
Miljø og sikkerhed:

-

Stivelse forstærket med PVA
18%
Omrøres før brug, og kan evt. fortyndes med lidt vand efter behov.
Pensel, rulle eller airlesssprøjte.
Påfør ikke større areal ad gangen end man kan nå at opsætte filt/væv,
mens klæberen stadig er våd.
Undgå klæber på forsiden af materialet. Klæber på forsiden fjernes
straks.
Under påføring og tørring skal temperaturen være over 5°C og den
relative luftfugtighed under 80%. Under påføring og tørring skal
temperaturen være over 7ºC og den relative luftfugtighed under 80%.
Ca. 8 timer.
Ca. 4 uger.
Ved 23ºC og normal luftfugtighed (60%). Afvigelser kan forekomme ved
ændring i temperatur, luftfugtighed og lagtykkelse.
3-5 m² pr. l. afhængigt af underlaget.
1år i uåbnet, frostfri, tætlukket emballage.
00–1
Se sikkerhedsdatabladet for yderligere information.

Alment
Indholdet omrøres før brug.
Emballagen holdes tæt lukket efter brug
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-

-

Krav til bunden – forbehandling – behandling:
Underlaget skal være ren, tør, fast og bæredygtig.
Stærkt sugende bund grundes med Dyrup Microdispers eller DYRUP Microdispers ekstra.
Løstsiddende materiale fjernes mekanisk. Tidligere behandlede overflader rengøres med
DYRUP Grundrens og matslibes.
1 x Rulle & Sprøjteklæber påføres i passende ensartet lagtykkelse.
Anbefaling for malede overflader
Det anbefales, at arbejdet er udført i henhold til Malerfagligt Behandlings Katalog (MBK) eller
Malerfagligt Behandlings Anvisning (MBA).
Kvalitetssikring og prøvemetoder

-

Prøvefelt med fuld behandling udføres, som reference for det endelige resultat. Prøvefeltet
testes med relevante prøvemetoder jf. MBK-MBA.

Dette produktdatablad har til opgave seriøst, men dog uforpligtende, at vejlede brugeren i den rette anvendelse af produktet. De
tekniske oplysninger fritager dog ikke brugeren for at afprøve produktet til den aktuelle opgave. I tvivlstilfælde: Kontakt DYRUP Teknisk
Service. Oplysningerne er baseret på omfattende laboratorieprøver og praktisk erfaring. Eftersom de forhold, hvorunder produktet
anvendes, ofte ligger uden for Dyrups kontrol, kan vi ikke garantere andet end produktets kvalitet. Maling kan i princippet betragtes som
halvfabrikata, da resultatet er afhængigt af konstruktion, underlagets beskaffenhed, forbehandling, temperatur, luftfugtighed, påføring
m.m.
Dyrup forbeholder sig retten til uden varsel at ændre produktet samt de opgivne data.
Denne produktbeskrivelse erstatter alle tidligere versioner.
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Pro Gold Letvægtsfiller
Egenskaber og anvendelsesområde

Pro Gold Letvægtsfiller er velegnet til mindre huller, revner og skruehuller. Anvendes
på underlag af gips, beton, murværk og stuk.
Pro Gold Letvægtsfiller synker ikke og kan slibes efter gennemhærdning.
Påfør med en japanspartel eller spartel. Fugt eventuelt spartel for at skabe en pænere
overflade. Under påføring og tørring af Pro Gold Letvægtsfiller skal den omgivende
temperatur være mellem + 5 ° C og ikke højere end + 40 ° C. Relativ fugtighed max.
85%

Tekniske data
Bestemt ved 20 ° C og
65% luftfugtighed.
Densitet:
Lagtykkelse:
Overlakeres:
Tørretid:

Ca. 0,57 kg. /dm3
Op til 2 cm.
Efter 10-20 minutter alt efter lagtykkelse.
3-4mm. per 24 timer

Holdbarhed:

Mindst 12 måneder i lukket original emballage på et køligt, tørt og
frostfrit sted.
00–1
Se sikkerhedsdatabladet for yderligere information.
Hvid

Malkode:
Miljø og sikkerhed:
Farve:

Alment
-

Emballagen holdes tæt lukket efter brug.
Behandling:

-

Underlaget skal være rent, tørt, fast og bæredygtigt.
Bemærkninger:
Værktøj rengøres med vand efter brug.
Hænder vaskes med vand og sæbe.
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Dette produktdatablad har til opgave seriøst, men dog uforpligtende, at vejlede brugeren i den rette anvendelse af produktet. De
tekniske oplysninger fritager dog ikke brugeren for at afprøve produktet til den aktuelle opgave. I tvivlstilfælde: Kontakt DYRUP Teknisk
Service. Oplysningerne er baseret på omfattende laboratorieprøver og praktisk erfaring. Eftersom de forhold, hvorunder produktet
anvendes, ofte ligger uden for Dyrups kontrol, kan vi ikke garantere andet end produktets kvalitet. Maling kan i princippet betragtes som
halvfabrikata, da resultatet er afhængigt af konstruktion, underlagets beskaffenhed, forbehandling, temperatur, luftfugtighed, påføring
m.m.
Dyrup forbeholder sig retten til uden varsel at ændre produktet samt de opgivne data.
Denne produktbeskrivelse erstatter alle tidligere versioner.
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DYRUP REFLEKSFRI LOFTMALING 02
Egenskaber og anvendelsesområde
DYRUP Refleksfri Loftmaling 02 anvendes indendørs på lofter. Giver en flot mat og ensartet
overflade. Særligt velegnet til lofter i rum med kritisk lysindfald.
Produktet er diffusionsåben og alkalibestandig. Produktet anvendes på lofter af puds, letbeton,
gips, filt og væv.
Tekniske data
Bindemiddel:
Emission:
Fortynding:
Glans v. 60°
Holdbarhed:
MAL-kode:
Miljø og sikkerhed:
Påføring:
Påføringstemperatur:
Forbrug:
Tørretid ved 20º C
Berøringstør:
Overmalbar:
Gennemtør:

Vaskeslag:
Tørstof:

PVA.
Underlag og tidligere behandlinger vil være afgørende for det samlede
emissionstal, produktet afgiver lidt emission
Klar til brug. Kan fortyndes 5-10% med vand.
Ca. 02
Min. 12 måneder i uåbnet, frostfri, tætlukket emballage.
00-1.
Se sikkerhedsdatabladet for yderligere information
Pensel, glat rulle eller sprøjte.
Fra 5-25º C. Luftfugtigheden må ikke overstige 80 % RH. Ideelt 23º
C/60% RH.
8-10m2 pr. l. afhængig af underlagets karakter og anvendt
påføringsmetode.
1 time.
2 timer.
4 uger.
Ved 23 C⁰ og normal luftfugtighed (60%). Afvigelser kan forekomme
ved ændringer i temperatur, luftfugtighed og lagtykkelse.
EN 13300: Klasse 2.
Ca. 49,5 W /W%

-

Alment
Indholdet omrøres grundigt før brug.
Forskellige produktionsnumre blandes for at undgå nuance- og glansforskel.
Ved reparation andbefales at bruge samme batch nr. for at minimere farveforskel.
Emballagen holdes tæt lukket efter brug.

-

Krav til bunden – forbehandling – behandling
Overfladen skal være ren, tør, fast og bæredygtig.
Nyt puds og beton skal fremstå hvidtørt.
Gennemslag fra vandopløselige farvestoffer grundes med DYRUP Kvik Stop.
Sugende bund grundes med DYRUP microdispers eller DYRUP microdispers ekstra.
Gipsplader og sandspartlede overflader kan med fordel grundes med DYRUP Kombi grunder.
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-

-

Produktet påføres typisk 2 gange, ved særlige nuancer/udfaldskrav kan en ekstra påføring
være nødvendig.
Rengøring
Rengøring kan ske en måned efter malearbejdets afslutning.
Almindelig rengøring udføres ved afvaskning med vand tilsat DYRUP Grundrens.
Der aftørres efterfølgende med ren fugtet klud.
Der skylles efter med vand, og til slut aftørres overfladerne. Rengøringsmidlet påføres med en
blød svamp, og overfladerne bearbejdes let i kort tid.
Bemærk: Der må aldrig anvendes skuremidler, skuresvampe eller andre produkter med
slibende effekt.

-

Vedligeholdelse
Vedligeholdelsesintervallet er afhængigt af lokale og mekaniske påvirkninger. Inden genmaling
bør overfladen afvaskes med DYRUP Grundrens. Efter behov og må vurderes løbende.
Hyppigheden er afhængig af miljø og omgivelser

-

Kvalitetssikring og prøvefelt
Ved større projekter anbefales det at udføre et prøvefelt med fuld behandling, som reference
for det endelige resultat. Prøvefeltet testes med relevante prøvemetoder jf. MBK-MBA.

-

Anbefaling for malede overflader
Det anbefales, at arbejdet er udført i henhold til Dyrups Malerfagligt Behandlingskatalog (MBK)
eller (MBA) Maler Behandlings Anvisning/danske malermestre.
Maling betragtes som et halvfabrikat. Resultatet er afhængig af konstruktion, underlagets
beskaffenhed, forbehandling, temperatur, luftfugtighed, påføring osv.

Dette produktdatablad har til opgave seriøst, men dog uforpligtende, at vejlede brugeren i den rette anvendelse af produktet. De
tekniske oplysninger fritager dog ikke brugeren for at afprøve produktet til den aktuelle opgave. I tvivlstilfælde: Kontakt DYRUP Teknisk
Service. Oplysningerne er baseret på omfattende laboratorieprøver og praktisk erfaring. Eftersom de forhold, hvorunder produktet
anvendes, ofte ligger uden for Dyrups kontrol, kan vi ikke garantere andet end produktets kvalitet. Maling kan i princippet betragtes som
halvfabrikata, da resultatet er afhængigt af konstruktion, underlagets beskaffenhed, forbehandling, temperatur, luftfugtighed, påføring
m.m.
Dyrup forbeholder sig retten til uden varsel at ændre produktet samt de opgivne data.
Denne produktbeskrivelse erstatter alle tidligere versioner.
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Produktdatablad

Produkt nummer :
Beskrivelse :

Filt til vægge
Formalet Filt VPP 130
Standard produkt

Teknisk Data:
Vægt:
Fibre:
Færdigmaterialet:
Rulle længde (*):
Rulle bredde:
Materiale:
Vævning:
Skudtråde:
Brudstyrke;
Vævning:
Skudtråde:

125
128
50
100

31
20

±
±
+
±

g/m2
g/m2
m
mm

15 % 15 % 0,2 m
10 mm

Enkelte tråde / 10 cm ±
Enkelte tråde / 10 cm ±

400

200

N/5cm
N/5cm

DIN 53854
DIN 53854

1 tråd
1 tråd

DIN 53853
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DYRUP Kombi Grunder
Produktbeskrivelse og Anvendelsesområde
DYRUP Kombi Grunder er en helmat grund- og færdigmaling til lofter og vægge.
Produktet er mat med god vedhæftning og dækkeevne. Giver god forankring for
efterfølgende behandling på puds, beton, letbeton, gipsplader, sandspartlede overflader
samt tidligere malede flader.
Meget velegnet til kontorer og opholdsrum, hvor der stilles krav til både
funktionalitet og æstetik. Opfylder funktionsklasse 3. jf. MBK-MBA
Brugsanvisning
Produktet omrøres grundigt før brug, underlaget skal være rent, fast og bæredygtigt. Nyt
puds og beton skal fremstå hvidtørt. Tidligere malede overflader rengøres med DYRUP
grundrens. Gennemslag spærres med DYRUP Kvikstop.
Ubehandlede underlag grundes 1 gang.
Der færdigmales efter behov 1 til 2 gange, enten med Dyrup Kombi Grunder eller andre af
Dyrups vægmalinger.
Tekniske data
Bindemiddel
Emballage størrelse
Fortynding
Glans v. 60°
Holdbarhed:
MAL -kode:
Miljø og sikkerhed
Påføring:
Påføringstemperatur

Vinylacetat
10l
Vand
Ca. 5
3 år i uåbnet, frostfri, tætlukket emballage
00–1
Se sikkerhedsdatabladet for yderligere information
Pensel, rulle, sprøjte
Fra 5-25°C luftfugtigheden må ikke overstige 80 % RH. Ideelt 23°
C/60 % RH
6-8 m² pr. l. afhængig af bunden
Forbrug:
Standardkulør/baser Hvid
Tørretid ved 20° C.:
1 time
Berøringstør
2 timer
Overmalbar
1 måned
Gennemhærdet
Ca. 41
Volumen tørstof %

DYRUP Kombi Grunder
Gode råd
Ønskes glatte overflader, er det en fordel at benytte microfiber ruller, samt afslutte ved
rulning oppefra og ned, vådt i vådt.
Rengøring
Rengøring kan ske en måned efter malearbejdets afslutning. Anvend almindeligt universel
rengøringsmiddel i den anbefalede brugsopløsning. Der skylles efter med vand, og til slut
aftørres overfladerne. Rengøringsmidlet påføres med blød svamp, og overfladerne
bearbejdes let i kort tid.
Rengøringen startes nedefra og fortsættes opefter, således at der ikke løber vaskevand
ned over tørre vægflader og laver lyse striber. Derefter vaskes med rent vand, og
overfladerne aftørres med opvredet svamp.
Bemærk: Der må aldrig anvendes skuremidler, skuresvampe eller andre produkter med
slibende effekt. Sulfomidler, brun sæbe og sæbespåner er alle udmærkede
rengøringsmidler, men bemærk at disse afgiver en fedtet hinde.

Anbefaling for malede overflader
Det anbefales, at arbejdet er udført i henhold til Dyrups Malerfagligt Behandlingskatalog
(MBK) eller (MBA) Maler Behandlings Anvisning/ danske malermestre.
Maling betragtes som et halvfabrikat. Resultat er afhængig av konstruktion, underlagets
beskaffenhed, forbehandling, temperatur, luftfugtighed, påføring o.s.v.

Vedligeholdelse af malede overflader
Vedligeholdelsesintervallet er afhængigt af lokale og mekaniske påvirkninger.
Inden genmaling bør overfladen afvaskes med DYRUP Grundrens. Der påføres 2 gange.
Kvalitetssikring og prøvemetoder
Vi anbefaler at der udføres et prøvefelt med fuld behandling, som reference for det endelige
resultat.
Prøvefeltet kan testes med relevante prøvemetoder jf. MBK-MBA

Denne produktbeskrivelse har til opgave seriøst, men dog uforpligtende, at vejlede brugeren i den rette anvendelse af produktet. De tekniske oplysninger i denne produktbeskrivelse
fritager dog ikke brugeren for at afprøve produktet til den aktuelle opgave.
I tvivlstilfælde: Kontakt DYRUP Teknisk Service.
Oplysninger i dette datablad er baseret på omfattende laboratorieprøver og praktisk erfaring. Eftersom de forhold, hvorunder produktet anvendes, ofte ligger uden for Dyrup’s kontrol,
kan vi ikke garantere andet end produktets kvalitet. Maling kan i princippet betragtes som halvfabrikata, da resultatet er afhængigt af konstruktion, underlagets beskaffenhed,
forbehandling, temperatur, luftfugtighed, påføring m.m. Dyrup forbeholder sig retten til uden varsel at ændre produktet samt de opgivne data.
Denne produktbeskrivelse erstatter alle tidligere versioner.

Produktbeskrivelse
Varenavn

DYRUP Malerfinish

1.2

Kvalitetsnr.

6039

1.3

Produkttype

Vandbaseret acrylfugemasse

1.4

Producent

DYRUP A/S
Gladsaxevej 300, 2860 Søborg
Telefon 39 57 93 00 & Telefax 39 57 93 93

1.5

Anvendelsesområde

Indendørs til fugning og tætning ved paneler, karme, pladesamlinger, lette
skillevægge m.m. Kan anvendes på overflader som træ, beton, mursten m.m.
Fugemassen tåler ikke konstant vandpåvirkning, og bør beskyttes med
overmaling ved udendørs brug.

1.6

Leveringsform

Brugsfærdig.

1.7

Nuancer

Hvid

1.8

Emballagestørrelse

Tube: 300 ml

2.

Sammensætning

2.1

Bindemiddel

1.1

Acryl

2.2

Pigmentering

-

2.3

Opløsningsmiddel

Vand

2.4

Aktive stoffer

-

3.

Tekniske data

3.1

Vægtfylde

Ca. 1,75 g/ml.

3.2

Flammepunkt

-

3.3

Viskositet

Pastøs tixotropisk masse

3.4

Hæfteevne

-

3.5

Tørstofindhold

-

3.6

Glans

-

3.7

Specielle egenskaber

Kan anvendes til tætning af mindre revner/sprækker og fuger med bredde op til
25 mm. Tåler fugebevægelser op til ±10%. Kan slibes og giver perfekt bund for
efterfølgende finish med maling.

3.8

Lugt

Svag

3.9

Rækkeevne

Afhængig af påføringsmængden.

3.10 Tørretid

Hindedannelse: ca. 5 min. Klæbefri: ca. 8 min. Gennemhærdet: ca. 1 døgn ved
smalle revner. Ved 23°C og normal luftfugtighed (60%). Større fuger kræver
længere hærdetid. Tørre/hærdetiden er afhængig af fugens størrelse,
luftfugtighed og temperatur.

3.11 Lagerbestandighed

Minimum 2 år ved uåbnet emballage ved tør og kølig opbevaring. Begrænset
holdbarhed efter åbning.

3.12 Opbevaring

Tæt tillukket, tørt, køligt, frostfrit og uden for direkte sollys.

4.

Anvendelse

4.1

Alment

Emballagen holdes tæt lukket efter brug.

4.2

Krav til bunden

Fugesiderne skal være rene, tørre, fri for slipmiddel, fedtstof, støv og løse
partikler.
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4.3

Forbehandling

-

4.4

Behandling

1 x Malerfinish

4.5

Vedligeholdelse

-

4.6

Påføring

Patronens gevindtop afskæres med en skarp kniv, hvorefter selve fugespidsen
tilskæres med et skråt snit, der er lidt mindre end fugens bredde. Patronen
monteres i pistolen og fugemassen er klar til brug. Påføres med hånd- eller
trykluftpistol.
Efter fugning trykkes fugen på plads og glittes omhyggeligt med en
sæbevandsmættet fugepind (senest 5-10 minutter efter fugning). Det anbefales
at bruge afdækningstape, som fjernes igen umiddelbart efter påføring af
fugemassen.
Fugen hvortil der anvendes Dyrup Malerfinish bør dimensioneres således at
bevægelsen af den frie fugesubstans er under ±10%. Fugemassen kan
anvendes i fuger fra 0 til 25 mm’s bredde. For at kunne optage maksimal
fugebevægelse bør fugens bredde dog være min. 7,5 mm og fugedybden
normalt halvdelen af fugebredden, dog min. 7,5 mm og max. 12 mm. Der
anvendes fugebund i den rette dimension, der placeres efter den ønskede
fugedybde.
Under påføring og tørring skal temperaturen være over 5°C og den relative
luftfugtighed under 80%.

4.7

Fortynding

Meget porøse flader primes med en opløsning af 50% Acrylfugemasse og 50%
vand.

4.8

Rengøring af værktøj

Varmt vand. Hærdet fugemasse kan kun fjernes mekanisk.

5.

Sikkerhed og miljø

5.1

Generelt

Almindelige regler for malearbejde skal overholdes. For yderligere information
henvises til leverandørbrugsanvisningen for produktet.

5.2

Sikkerhedsregler for
malearbejde

00-1(1993).
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6.

Gode råd
Da der i praksis kan forekomme variationer i de enkelte materialer, bør der altid
udføres tilstrækkelige vedhæftningsforsøg før igangsættelse af – især store –
opgaver.
Ved fugning anbefales det at bruge afdækningstape, der fjernes umiddelbart
efter påføring af fugemassen.
Efter hærdning kan Dyrup Malerfinish overmales med de fleste malingstyper. Vi
anbefaler dog stadig, at der laves en prøve. Specielt for matte typer maling kan
der opstå krakelering.
Bemærk! Ved mange byggeopgaver vil der i løbet af de første måneder ske en
akklimatisering af de anvendte byggematerialer. Dette vil især være tilfældet i
perioden efter ibrugtagning, hvor der sker en opvarmning af lokalerne. Derved
kan der opstå et større svind mellem bygningsdelene, end en fugemasse har
mulighed for at optage. Dette er især tilfældet, hvis fugerne er smalle. Der kan
derfor ske en revnedannelse, som efterfølgende må fuges igen (når byggeriet
har nået sin ligevægt i forhold til brugsforholdene).

Denne produktbeskrivelse har til opgave seriøst, men dog uforpligtende, at vejlede brugeren i den rette anvendelse af DYRUP
Malerfinish. De tekniske oplysninger i denne produktbeskrivelse fritager dog ikke brugeren for at afprøve produktet til den
aktuelle opgave.
I tvivlstilfælde: Kontakt DYRUP Teknisk Service.
Oplysninger i dette datablad er baseret på omfattende laboratorieprøver og praktisk erfaring. Eftersom de forhold, hvorunder
produktet anvendes, ofte ligger uden for Dyrup’s kontrol, kan vi ikke garantere andet end produktets kvalitet. Maling kan i
princippet betragtes som halvfabrikata, da resultatet er afhængigt af konstruktion, underlagets beskaffenhed, forbehandling,
temperatur, luftfugtighed, påføring m.m.
Dyrup forbeholder sig retten til uden varsel at ændre produktet samt de opgivne data.
Denne produktbeskrivelse erstatter alle tidligere versioner.
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Dalapro Max

• En grå håndspartelmasse med høj fyldningsevne
• Egnet til de fleste underlag
• Egnet ved både nybyggeri og renovering
• Giver en overflade der er overmalingsbar
• Svanemærket

Dalapro Max
Svanemærket færdigblandet håndspartelmasse med høj fyldningsevne

3097 0004
SPACKEL

PRODUKTINFORMATION
Dalapro Max er en Svanemærket færdigblandet grå og grov
håndspartelmasse med høj fyldningsevne til alle normalt
forekommende underlag til vægge og lofter indendørs.
Dalapro Max er særlig velegnet hvor der kræves ekstra høj
fyldningsevne.
Produktet er egnet til spartling af ujævnheder og fuldspartling i
renovering og nybyggeri og opfylder kravene til CE-mærkning
i h.t. EN 15824. Produktet er produceret i henhold til ISO
9001 og ISO 14001.
Værktøj rengøres med vand. Større mængder spild opsamles
og indleveres som normalt affald til kommunens genbrugsplads.
Plasten i emballagen er genanvendelig og afleveres derfor til
rette genbrugsplads eller til kommunens anlæg for genanvendelse.
ARBEJDSGANG
Påføres med håndkraft på rengjorde, tørre og godt bindende overflader ved en temperatur på mindst +5° C. Når den
spartlede overflade er tør, slibes denne. Anvend sandpapir med
kornstørrelse 100-120. Øjenbeskyttelse og åndedrætværn
anbefales ved slibning. Afstøv inden næste behandling. Spartlede
overflader skal forlimes hvis de skal tapetseres.
MATERIALEFORBRUG
Fuldspartling ved 1 mm lagtykkelse, ca. 1 liter/kvm.

TEKNISKE DATA
Bindemiddel: Latex-sampolymer
Opløsningsmiddel:Vand
Fyldningsmiddel: Let fyldningsmiddel og hvid dolomit
Kornstørrelse: Maks. 0,35 mm
pH: Ca. 9
Farve: Grå
Brandfarlighed: Spreder og bidrager ikke til brand
Emballage: Plastspand 3 og 10 liter
Dalapros produktdatablade udstedes udelukkende til
rådgivende formål. Oplysningerne er ikke tilvejebragt som
en garanti for at produktet har specifikke egenskaber
eller er egnet til en bestemt anvendelse. Disse værdier er
gældende under normale omstændigheder.Vi forbeholder
os ret til at foretage ændringer uden forudgående varsel.
Brugeren er selv ansvarlig for at benytte den nyeste udgave
af dette datablad. Kontrol kan foretages på www.dalapro.dk.
Sidst ændret 2016/11/07

TØRRTID
Tørretiden er afhængig af underlaget, lagtykkelsen, temperatur,
luftfugtighed osv.
OPBEVARING
Skal opbevares frostfrit og uden for sollys. Spartelmasse er
en ferskvare og derfor datomærket. Uåbnet emballage kan
opbevares i 12 måneder. For yderligere information se
www.dalapro.dk.

Saint-Gobain Sweden AB, Scanspac
tel: +46 (0)19 46 34 00 – info@dalapro.com – dalapro.dk

Experience the difference

FØLGESEDLER

O.J. Malerentreprise A/S – Følfodvej 28 - 9310 Vodskov - Danmark - CVR-nr.: 14282149
Tlf.: 21223993 - Mobil: 21223993 - Mail: mst@maler-hals.dk - Web: www.maler-hals.dk
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