Forvaltning, Drift og Vedlikehold
ONE Super Tech
Produsent

Produktnavn:		
Bindemiddel:		
Tynningsmiddel:		

AkzoNobel Coatings AS
Postboks 565
1411 Kolbotn

ONE Super Tech
Sampolymer
Vann

Bruksområde

One Super Tech er en selvrensende dekkende akrylmaling for maling på trefasader. Den tykke konsistensen gir et malingssjikt som resulterer i en ekstremt god dekkevne og bevaring av fargen. Brukes
One Super Tech i system med Tinova Wood Base Oil og Tinova Primer Exterior, vil den beskytte og
holde seg pen i opptil 16 år.

Underlag:
Påføringsmetode:
Oppbevaring:		

Vedlikehold

Overflaten må være ren, tørr og ha en temperatur mellom +5oC til +35oC.
Luftens relative fuktighet skal ligge mellom 30% til 80%.
Pensel, rull og sprøyte.
Lagres frostfritt og utilgjengelig for barn. Brukket produkt reduseres ved lagring over 1 år.

Renhold:
Vask av malte flater:

Malte flater skal ikke vaskes før produktet har herdet ( 3 - 4 uker).
Produktet kan vaskes i forbindelse med vedlikehold og overmaling.

Våtslitasjemotstand:
Vedlikeholdsintervall:

( ikke oppgitt )
Mekaniske forhold påvirker vedlikeholdsintervallet, ommaling utføres etter behov.

Reparasjon / skade

Skader eller reparasjoner utbedres med samme type produkt som ble benyttet da malerarbeidet ble utført.  Ved
bruk av andre produkter må det dokumenteres at det er av samme type som tidligere er anvendt. Utbedring av
skader skal utføres slik at det ikke avviker fra nåværende behandlinger.  Se prosjektskjema for produkter som
er benyttet ved preparering og forarbeid. Ved ommaling eller endring av farge benyttes samme produkt, kontakt
forhandler / malerfirma.

Innemiljø / emisjon
Yrkeshygienisk luftbehov :
Emisjon ( FLEC-måling ):

-

4 uker :
( ikke oppgitt )
26 uker :
( ikke oppgitt )
Det er utarbeidet produktdatablad og sikkerhetsdatablad for produktet.

Avfallshåndtering

Rester og søl av maling og lakkprodukter er definert som farlig avfall og må leveres til godkjent mottak for destruksjon.
Ved håndtering av restene, se punkt 8 i sikkerhetsdatabladet for produktet som omhandler personlig verneutstyr. Flytende
rester og avfall fra produktet er klassifisert med avfallskode: 08 01 12 (annen maling- og lakkavfall enn det som er  nevnt i
08 01 11). Tom og tørr emballasje er restavfall som kan leveres gratis til nærmeste avfallsmottak, se: www.tomtogtort.no

Opplysningene på dette FDV-dokumentet er basert på omfattende laboratorieprøver og praktiske erfaringer.  Ettersom de forhold produktene benyttes under ligger utenfor vår kontrol, kan vi ikke garantere annet enn produktets kvalitet. Vi forbeholder oss retten til uten varsel
å endre de oppgitte data. Malingen kan betraktes som halvfabrikata. Resultat er avhengig av konstruksjon, underlagets beskaffenhet,
forbehandlinger, temperatur, luftfuktighet, påføring, osv.

