
BRUGERVEJLEDNING AMBRO-SOL EFFEKT SPRAY 

 

Denne spray er ideel til maling af indendørs og udendørs overflader. Den særlige finish giver 

udseendet til den typiske effekt af jern. Anvendes på metaller af enhver art. Medium korn finish. 

 

Kontroller farve og / eller produkttype på hætten eller i bunden af dåsen. 

 

 

Mængde 400 ml 

Colli 6 stk 

Kemisk karakter Hurtigtørrende akrylmaling 

Farve  Forskellige 

Lugt  Karakteristisk for opløsningsmiddel 

Relativ densitet  Ved 20 ° C 0,72 ÷ 0,76 g / ml 

Flammepunkt  Und. 0 ° C ekstremt brandfarlig 

Skrivning på spraybund  Stregkode, batchdato, produktnavn 

Tryk  ved 20 ° C 5,5 ± 0,5 bar 

Tryk  ved 50 ° C 8,0 ± 0,5 bar 

Viskositet Ford cup  Fra 10 '' til 13 '' 

Tørstofindhold i spray  45% 

Granulometri  bundskala 0 a 2 mikron 

Glans  5 - 10 Glans (Glossmeter vinkel 60 °) 

Temperaturbestandig -10 ° C / + 130 ° C (peak 150 ° C) 

 

Tørretider: 

Støvtør ca 10 minutter /20° C 

Berøringstør ca 15 minutter /20° C 

Gennemtør ca 24 timer /20° C 

 

 
Direktiv 2004/42 / CE: C.O.V.  
Under kategori: Speciel efterbehandling 
Grænseværdi VOC: 840 g / liter 

Det er muligt at der kan forekomme farvevariation på forskellige overflader.  

Kontroller farve og / eller produkttype på hætten eller bunden af dåsen. 

Sikkerhedshætte børnesikkert patenteret 

 

ANVENDELSESOMRÅDER: 

Metaloverflader som jern, aluminium, stål. Iron Mica Effect emalje 400 ml (V400MIC) 

 

Det anbefales at bruge produktet ved en temperatur på 20 ° C - 30 ° C.  



 

SÅDAN BRUGER DU:  
 

- Ryst kraftigt dåsen i mindst 1 minut, indtil du hører de indre kugler bevæge sig frit. Det 

anbefales også at lejlighedsvis ryste cylinderen, selv under brug. 

- Rengør overfladen forsigtigt inden påføring. 

- Test i et skjult område for at kontrollere, om overfladen er kompatibel med malingen. 

 

SPRAY:  

- Fjern den sikre tætning på hætten for at åbne sprayen 

- Påfør første gang en let opsprøjtning for at forbedre dækningen og vedhæftningen for at 

reducere muligheden for at falde. Påfør i en afstand af 20-30 cm. 

- Efter et øjeblik påføres en anden vandret overflade straks efterfulgt af en tredje lodret 

overflade. 

- Lad tørre et par minutter.  

- Efter brug anbefales det at sprøjte i 2-3 sekunder med sprayen på hovedet for at undgå 

blokeringen af dysen. 

 

OPBEVARING før brug:  

Opbevar produktet tørt og opbevar det ikke med en temperatur under 5 ° C og over 45 ° C, hold 

beholderne lukkede efter brug. I den originale pakke kan produktet opbevares i 24 måneder 

(garanti). Produktet udløber ikke.  

Efter den første brug: opbevar på et friskt og tørt sted, væk fra den varme kilde. Holde 

utilgængeligt for børn. 

  
Disse oplysninger skal, selvom de er pålidelige, kun betragtes som omtrentlige. Vi er ikke ansvarlige for forkert brug af produktet eller overtrædelse 
af nogen licens. Før brug skal brugerne kontrollere produktets egnethed til dets specifikke anvendelse. 
 
 

Ambro-Sol er et registreret varemærke - Alle rettigheder forbeholdt - Hele eller delvis gengivelse er forbudt.   

 


