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Denne produktbeskrivelse har til opgave seriøst, men dog uforpligtende, at vejlede brugeren i den rette anvendelse af produktet. De tekniske oplysninger i denne 

produktbeskrivelse fritager dog ikke brugeren for at afprøve produktet til den aktuelle opgave. I tvivlstilfælde: Kontakt DYRUP Teknisk Service. 

Oplysninger i dette datablad er baseret på omfattende laboratorieprøver og praktisk erfaring. Eftersom de forhold, hvorunder produktet anvendes, ofte ligger uden for Dyrup’s 

kontrol, kan vi ikke garantere andet end produktets kvalitet. Maling kan i princippet betragtes som halvfabrikata, da resultatet er afhængigt af konstruktion, underlagets 

beskaffenhed, forbehandling, temperatur, luftfugtighed, påføring m.m. Dyrup forbeholder sig retten til uden varsel at ændre produktet samt de opgivne data. 

 

 

 

DYRUP Metallic 

Halvmat effektmaling 

Produktbeskrivelse og anvendelsesområde 

Vandig metallic effektmaling til indendørs brug på malede / 

grundede overflader. Giver en flot dekorativ metallic overflade. 

Anvendes på vægge samt interiør hvor der ønskes metallic effekt.  

For at give en ekstra slidstærk overflade, kan der evt. overmales 

med en vandig klar lak fx DYRUP Gulvlak. Tekniske data 

Bindemiddel: Plastdispersion. 
Fortynding: Skal ikke fortyndes. 
Glans v. 60°: Halvmat ca. 25 
Holdbarhed: Ca. 24 mdr.  
Miljø og sikkerhed: Se 
sikkerhedsdatablad for yderligere 
information 
Påføring: Pensel eller korthåret 
filtrulle. 
Påføringstemperatur: Under påføring 
og tørring skal temperaturen i rummet 
være min. 7°C og den relative 
luftfugtighed (RF) under 80 %. 
Rengøring af værktøj: Vand og sæbe 
straks efter brug. 
Rækkeevne: Ca. 8-10 m²/ltr.  
afhængig af underlaget. 
Tørretid ved 23° C og normal 
luftfugtighed (60%):   
Overfladetør  Ca. 1 time. 
Genbehandling  Ca. 6 timer. 
Gennemtør  Ca. 28 dage. 
Volumen tørstof: Ca. 30 %   
 

Brugsanvisning 

Underlaget skal være rent, tørt, fast og bæredygtigt. Løstsiddende 
materiale fjernes ved slibning. Rengør med DYRUP Grundrens, 
vask efter med rent vand. Ny bund grundes inden maling 2-3 x 
med DYRUP Metallic. 
 
 
For at opnå optimal effekt skal bunden være jævn og ensartet. 
 
 
 
 
 
 
  
 

Gode råd 

Ujævnheder udbedres ved slibning eller spartling.  

Huller og revner spartles.  

Omrøres grundigt inden og under påføring. 


