
PROFILLUD 
PRODUKTINFORMATION

GENEREL BESKRIVELSE

Pro lLud er en indendørs maling til lysning af gulnede vægge- og loftpaneler.

Vælg hvid eller ekstra hvid, når træets naturlige årestruktur fortsat skal være synlig. Vælg

dækkende hvid, hvis træet fuldstændig skal dækkes med farve.

Produktet beskytter mod snavs og modvirker gulning forårsaget af UV-belysning.

Til private forbrugere og erhvervsmæssig anvendelse.

PRODUKTBESKRIVELSE

Produkt: Vandbaseret bindemiddelsystem med hvidt pigment og

UV-absorberende materiale med udvidet e ektivitet.

Emballagestørrelser: 
¾ liter og 2½ liter i farverne hvid og ekstra hvid. 

2½ liter i farven dækkende hvid.

Glansgrad: Ultramat.

Udseende: Cremefarvet/mælkehvid i emballagen. 

 

TEKNISKE DATA

Rækkeevne: 10-12 m² pr. liter.

Før påføring: Omryst/omrør grundigt før brug.

Påføringsværktøj: Langskaftet pensel i pro lets bredde, sprøjte.

Over adetemperatur: Minimum 15 °C.

Fortynding: Ved sprøjtepåføring fortyndes med maksimum 10 %

vand.

Tørretid ved 20 °C og 50 % RF: 
Ca. 1 time. 

Fuldt afhærdet efter 1 uge.

Rengøring af værktøj: Foretages straks efter brug med

sæbevand.

Opbevaring: Holdbar 2 år i uåbnet emballage ved 20 °C. Må ikke

udsættes for temperaturer under 5 °C.
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BRUGSANVISNING

Fej eller støvsug over aden grundigt før du går i gang.

Påfør et jævnt lag i træets længderetning på 1-3 brædder af gangen.

Gennemstryg mens over aden stadig er våd.

Hvid og ekstra hvid: Hvis der ønskes et mere hvidpigmenteret udtryk, gentages behandlingen. 

Dækkende hvid skal altid påføres 2 gange for at dække træet helt.

Vær opmærksom på, at hvis over aden ikke tidligere er behandlet og fremtræder meget gulnet, kan der forekomme gennemslag af

farvesto er fra nikotin, sod etc.

Specielt om dækkende hvid: 
Hvis over aden indeholder mange synlige knaster, hvor der kan være risiko for gennemslag fra harpiks, anbefales det før påføring at

behandle knasterne med en knastelak.

SIKKERHED

Læs vejledningen på emballagen omhyggeligt igennem før produktet tages i brug og overhold de angivne sikkerhedsanvisninger.

For yderligere information henvises til produktets sikkerhedsdatablad.
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