Produktdatablad

Kakelfärg

Produktbeskrivning

Teknisk data

Ronseal Kakelfärg är formulerad att ge en hård och slitstark yta och förvandlar gammalt
kakel till nyskick, utan att behöva kakla om. Det behövs ingen grundfärg och Ronseal
kakelfärg är vattensäker och idealisk att använda på kaklade ytor i kök och badrum.
Perfekt för duschväggar. Rekommenderas inte för golv. Endast för inomhusbruk. Ronseal
Kakelfärg är mögelresistent och lämnar inga penselmärken. Ronseal Kakelfärg ger en
briljant slät finish.

Ytfinish
Kulör
Lukt
Brandfarlig
Viskositet

Blank (60 till 65)
Vit, Svart
Karakteristiskt söt doft
Brandfarlig
Lättflyktig

VOC‐halt
Kategori
EU‐gränsvärde

460 g/l
A/i
500 g/l (2010)

Torktider

vid 20°C & 60 % relativ luftfuktighet

Dammtorr
Övermålningsbar
Undvik vatten
Optimal hårdhet

1‐2 timmar
36 timmar
72 timmar
2 veckor

Täckning

Teoretisk täckförmåga 8 m2 per liter.
Praktisk täckförmåga beror på många faktorer som underlagets porositet och råhet och
materialsvinn vid applicering.
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Produktdatablad

Kakelfärg
Förberedelser

Ytan skall vara rengjord och torr. Använd rengöringsmedel av god kvalitet och skölj
ren ytan med vatten. Finns det mögel på fogarna måste de göras rena, använd
mögelborttagningsmedel. Torka rent med luddfri trasa. Laga eventuell skadad fog.
Efter rengöring låt torka 24 timmar i torra utrymmen och 48 timmar i fuktiga
utrymmen.

Applicering

Rör om ordentligt innan och under applicering och applicera med pensel av
naturborst. Pensla över både den kaklade ytan och fogen. Avsluta varje kakelplatta
genom att pensla vertikalt. Ett andra lager kan vara nödvändigt om det är stora
färgvariationer eller om plattorna har kraftig struktur. Låt torka i 36 timmar mellan
strykningarna. Återskapa foglinjen efter 24 timmar med Ronseal Fogpenna.
Undvik långvarig kontakt med vatten under de första 72 timmarna. Målade ytor
skall hållas torra och fuktfria de första 48 timmarna, torka av vatten direkt från ytan
under denna period.

Lagring

Lagras stående och väl förslutet i ett svalt, torrt och väl ventilerat utrymme, inte i
direkt solljus vid temperatur mellan 5 och 35°C.

Rengöring

Gör ren penslar och verktyg med lacknafta. Ta bort så mycket av produkten som
möjligt från penslar och verktyg innan tvättning. Flytande rester lämnas till lokal
miljöstation. Väl tömda förpackningar lämnas till
förpackningsåtervinningsstationer.

Underhåll

Rengör ytan med vanligt rengöringsmedel för kakel. Undvik rengöringsmedel som
innehåller slipmedel och skursvampar med kraftigt skurnylon.

Viktigt

Applicera enligt riktlinjerna angivna på förpackningen annars kommer produktens
egenskaper inte bli optimala.
Testa alltid på en provyta innan applicering för att kontrollera önskat resultat.
För bästa resultat applicera inte under 10°C.

Storlekar

Ronseal Kakelfärg finns i 750 ml förpackning.

Artikel nr
750 ml

Vit
35964

Svart
35057

Informationen i detta produktdatablad ges i rådgivande syfte. Då omständigheterna kring användning och hantering av denna produkt
står utom vår kontroll frånsäger vi oss alla eventuella ansvars- eller garantianspråk. Vi förbehåller oss rätten att modifiera data utan
föregående notis. Detta produktdatablad ersätter alla tidigare utgåvor.
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