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BRAND PRIMACOL® DEKORATIV  

PRODUKT Dekobase 

Dekorativ indendørs latexmaling 

 

 Mat 

 Vaskbar  

 

PAKNING 1l   5l  

EGENSKABER Dekobase er en klar til brug, højkvalitets vandbaseret dekorativ maling til brug sammen med 

Primacols dekorativserie, et system til kreativt indendørs design. Den anbefales til dekorative 

effekter skabt med Krakeleringsmaling og Dekorativ papir til kreativ dekoration (følg altid 

instrukserne nøje, når du laver disse dekorationer). Dekobase kan bruges som en mat 

afslutningsmaling til lofter og vægge. 

Produktet har en god dækkeevne. På grund af særligt udvalgte ingredienser er Dekobase 

ideel til at sikre dekorationer lavet med pergamentpapir. 

 

Malingen kan påføres forskellige overflader såsom mineralpuds, mursten, beton, 

gipspolymer, gipsplader og glasfibertapet. Når det er tørt, sørger malingen for, at det 

dekorative lag er vask- og åndbart. 

 

 

PÅFØRING Omrør malingen grundigt før brug. Malingen kan påføres med en rulle eller en pensel. Det 

anbefales at påføre to lag. Malingen bør påføres vådt på vådt på hele området, der skal 

males. Det anbefales ikke at lave rettelser på et halvtørt underlag. Du kan bruge rummet, 

når al lugt er væk. Malingen opnår sin fulde effekt efter 21 dage.  

 

 

OVERFLADEFORBERE

DELSE 

Overfladen, der skal males, skal være renset, affedtet, stabil og tør. Ved frisk puds skal den 

modne i mindst fire uger. Absorberende overflader skal først behandles med Primacols 

beskyttende primer. Alle overflader, der ikke skal males, skal tildækkes. 

 

 

OPBEVARING Opbevar i den tætlukkede, originale beholder ved 5 -25° C. Beskyt mod sollys og frost.  

 

SIKKERHED Opbevar udenfor børns rækkevidde. Produktet er ikke brændbart. Produktet er ikke 
klassificeret som farligt. Indeholder en blanding af 5-chloro-2-methylo-2H-izotiazol-3-on, 
og 2-methylo-2H-izotiazol-3-onu. Produktet kan forårsage en allergisk reaktion. 
 

 

TEKNISKE DATA 

 

Farve/ Form Emulsion, farver ifølge farvekort Totaltør 5 timer 

Lugt Mild, specifik Værktøj Pensel,rulle 

pH 8-9,5 Dækkeevne 14 m2/l 
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Tæthed 1,48 g/cm3     Fortyndning  vand 

Antal lag 1-2 

 
Rensning af 
værktøj Varmt vand 

Påføring af næste lag 3 timer Voc-grænse  ˂ 30 g/l (kat. A/a/FW)30g/l 

Berøringstør 1-2 timer   

 

 

JURIDISK 

INFORMATION 

 

 

 

Informationen i denne brochure er vejledende og anvisende. Informationerne er givet ud fra vores  
nuværende viden og erfaring og fratager ikke forbrugeren for den forpligtelse at teste produktets  
beskaffenhed til det givne projekt. Producenten forbeholder sig rettigheden til at ændre disse tekniske  
informationer uden at informere forbrugeren. 
 

 

 

 


