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ANVÄNDNING

Emerald
Interior
Acrylic
Latex
interiörfärg är ”bäst i klassen”.
• En helmatt färg som tål att tvättas
utan att få märken eller vattenfläckar
• Antimikrobiella egenskaper*
• Kan bara brytas med CCE-brytfärger

Emerald Interior Latex kan målas direkt
på befintliga färgskikt, omålad gipsvägg
eller omålat gips (härdat och med pHvärde lägre än 9).

Kulör:

De flesta kulörer

För bästa täckning och kulör, använd alltid primer i
rekommenderad P-nyans

Gipsvägg
2 lager Emerald Interior
Latex utan separat primer
eller
1 lager Premium Wall & Wood Primer
2 lager Emerald Interior Latex

Åtgång:
8–10 m²/Liter
vid våt filmtjocklek 100 mµ, torr filmtjocklek 40
mµ

Murverk
(Kan spacklas till jämn yta eller grundmålas
med primer om underlagets pH-värde är
Torktid vid 25 °C, 50 % RH:
högt.)
Dammtorr:
1 timma 1 lager Loxon Block Surfacer
Övermålningsbar:
4 timmar eller
Torktiderna beror av temperatur, luftfuktighet och
1 lager Loxon Concrete & Masonry Primer
filmtjocklek
2 lager Emerald Interior Latex
Flampunkt:
EJ TILLÄMPLIGT
Glansvärde:
0–4 enheter vid 85° Gips
2 lager Emerald Interior
Brytning endast med CCE:
Latex utan separat primer
Bas
oz/gal
Styrka
eller
Hi Refl White
0–7
100 %
1 lager Premium Wall & Wood Primer
Extra White
0–7
125 %
2 lager Emerald Interior Latex
Deep Base
4–14
125 %
Ultradeep Base 10–14
125 %
Trä
Accent Base
18–20
100 %
1 lager Premium Wall & Wood Primer
För bästa täckning och kulör, använd alltid primer i
2 lager Emerald Interior Latex
rekommenderad P-nyans
Om trävirket ”svettas” (hög tanninhalt eller
Färgtyp:
Styrenakryl
kvisthål), grundmåla med Multi-Surface
Extra White K35W00351
VOC (utom undantagna lösningsmedel) Primer.
<50 g/l; 0,42 lb/gal
Andra primertyper kan också fungera.
Enligt 40 CFR 59.406 och SOR/2009-264, s. 12
Volymandel fasta partiklar:
41 ± 2 %
I de fall ommålning av tidigare målad yta
Viktandel fasta partiklar:
58 ± 2 %
Vikt per gallon:
5,27 Kg också innefattar drastisk kulörändring,
hjälper ett lager primer till att ge täckfärgen
bättre täckförmåga.

YTBEREDNING
Avlägsna alla ytliga föroreningar genom att
tvätta med lämpligt rengöringsmedel,
skölja noga och låta torka. Skrapa och slipa
flagande eller krackelerad färg ned till friskt
underlag. Mattslipa blanka ytor. Försegla
fläckar orsakade av vatten, rök, bläck,
pennor, fett etc. med lämplig Grundfärg.
Gipsvägg
Fyll eventuella hål och sprickor med
lämplig fyllmassa eller spackel och slipa
jämnt. Fogmassor ska vara härdade och
jämnslipade. Avlägsna allt slipdamm.
Murverk, betong och cement
Alla nya ytor ska före målning härda enligt
materialleverantörens rekommendationer,
vanligen cirka 30 dygn. Avlägsna alla
rester av formsläpp- och härdningsmedel.
Grova ytor kan spacklas för att ge en slät
yta. Om det inte är möjligt att vänta 30
dagar före målning, låt ytan härda 7 dygn
och behandla med Loxon Concrete &
Masonry Primer.

* Antimikrobiell
Denna produkt innehåller ämnen som
hämmar tillväxt av mikroorganismer på
ytan.
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EMERALD
™
Interior Latex
Helmatt
YTBEREDNING
Gips
Obehandlad gips måste vara härdad och
hård. Texturerad, mjuk, porös eller
stoftavgivande gips ska behandlas med en
vattenlösning
av
hushållsvinäger
i
förhållande 0,5 liter vinäger till 4 liter vatten.
Upprepa behandlingen tills ytan är hård,
skölj med rent vatten och låt torka.
Trä
Slipa eventuellt exponerat trä ned till friskt
underlag. Laga eventuella hål och skador
med plastiskt trä eller spackel och slipa
jämnt.
Mögel
Avlägsna mögel före målning genom att
tvätta med en lösning av 1 del blekmedel
och 3 delar vatten. Applicera lösningen och
skrubba det mögliga området. Låt verka 10
minuter. Skölj noga med vatten och låt ytan
torka
före
målning.
Använd
skyddsglasögon, vattentäta handskar och
skyddskläder. Tvätta snarast om du får
lösning
på
huden.
Tillsätt
inte
rengöringsmedel eller ammoniak till
lösningen.

APPLICERING
Applicera vid temperatur över 10 °C.
Ingen förtunning behövs.
Pensel
Använd pensel av nylon/polyester.
Roller
Avsluta med rollerdrag i en riktning för
bästa utseende, i synnerhet för mörka
kulörer.
Använd roller med polyesterlugg av hög
kvalitet.
Högtrycksspruta
Tryck ............................................ 2000 psi
Munstycke ......................... 0,017’’–0,021’’

RENGÖRING

VIKTIGT!
Endast för inomhusbruk.
Förvaras frostfritt.
Icke fotokemiskt reaktiv.
Använd endast med tillräcklig ventilation. För att
undvika överexponering, öppna fönster och dörrar
eller säkerställ tillräcklig friskluftstillförsel på annat sätt
under applicering och torkning. Om du upplever
huvudvärk, yrsel eller ökad produktion av tårvätska,
säkerställ bättre friskluftstillförsel, använd NIOSHgodkänt andningsskydd eller lämna området. Undvik
kontakt med ögon och hud. Tvätta händerna efter
användning. Behållaren ska vara stängd när den inte
används. Överför inte innehållet till annan behållare för
förvaring. FÖRSTA HJÄLPEN: Vid ögonkontakt,
spola noga med stora mängder vatten. Uppsök läkare
om irritationen kvarstår. Vid förtäring, kontakta
omedelbart giftinformationscentralen, akutmottagning
eller läkare. FÅR EJ FÖRTÄRAS. FÖRVARA UTOM
RÄCKHÅLL FÖR BARN.
HOTW
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Avlägsna spill och stänk och rengör händer
och verktyg med varmt vatten och milt
rengöringsmedel omedelbart efter avslutat
arbete.
Efter
rengöring,
spola
sprututrustning
med
kompatibelt
lösningsmedel för rengöring, för att
förebygga korrosion på utrustningen. Följ
tillverkarens
rekommendationer
vid
användning av lösningsmedel.

Fogning
Springor mellan väggar, tak, vid taklister
och andra listverk kan fogas efter
grundmålning av ytan.

Information
och
rekommendationer
i
detta
produktdatablad är baserade på provningar utförda av
eller för Sherwin-Williams Company. Information och
rekommendationer häri kan komma att ändras och
gäller för den produkt som erbjuds vid tiden för
publiceringen.
Kontakta
din
Sherwin-Williamsrepresentant eller besök www.paintdocs.com för att få
den senaste versionen av produktdatablad och/eller
säkerhetsdatablad.

