
Produktbeskrivelse

Sadolin Loftmaling Spærrende er en grund- og loftmaling af høj kvalitet, 
som isolerer mod de fleste misfarvninger og skjoldninger, der opstår  på-
grund af fugtskader, nikotin, samt sod- og brandskader. Sadolin Loftma-
ling Spærrende reducerer risikoen for gennemtrængning af harpiks ved 
maling af træpanellofter.

Behandling

Produktet omrøres grundigt før og under brug.

Generelle krav til overfladen inden malebehandling:
Underlaget skal være rent, tørt og støvfrit, samt være fast og bæredygtigt 
for malebehandling.

Ubehandlede overflader:
Puds, beton, gipsplader- og lignende byggeplader spartles ved behov og 
grundes med Sadolin Grunder - Puds og beton. Der færdigmales normalt 
2 gange med Sadolin Loftmaling Spærrende.

Ubehandlet træ, træpaneler:
Sadolin Loftmaling Spærrende reducerer risikoen for gennemtrængning af 
harpiks ved maling af træpanellofter. Knaster pletlakeres først med Sado-
lin Knastlak, før der grundmales og færdigmales 1-2 gange med Sadolin 
Lofmaling Spærrende

Tidligere malede overflader: 
Tilsmudsede overflader rengøres med Sadolin Grundrens. Løse og dårligt 
hæftende malinglag afrenses. Blanke og hårde overflader matslibes for at 
opnå tilfredstillende vedhæftning. Dårligt afbundne underlag som limfarve 
eller kalkbund afrenses og vaskes til overfladen er ren, fast og smittefri. 
Overflader der er stærkt sugende grundes med Sadolin Grunder - Puds 
og Beton inden videre behandling. Der færdigmales normalt 1-2 gange 
med Sadolin Lofmaling Spærrende

Undlad at male ved temperaturer under +5 ºC.
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De nævnte oplysninger er baseret på laboratoriemæssige forsøg samt praktiske afprøvninger. Et generelt ansvar for malebehandlingen kan imiderligtid ikke gives på grund af de 
mange forhold, der kan opstå i forbindelse med underlaget og påføringen. Det påhviler forbrugeren, at indhente de senest reviderede produktblade samt sikkerhedsdatablade ved 

anvendelsen. Vi forbeholder os ret til ændringer uden forudgående information. Der tages forbehold for trykfejl.

Tekniske Data

Anvendelsesområde: Indendørs 
Binder: Alkyd/Copolymerdispersion Emulsion
Glans: 3 - helmat
Rækkeevne: 6-8 m²/liter. 
Tørretid v. 23°C/50% RF: 2 timer
Genmalingstør v. 23°C/50% RF: Efter 16 timer
Påføring: Pensel, rulle, sprøjte 
Fortynding: Vand. Max. 5 %
Farver/baser: BW Hvid
Emballage størrelse: 1-, 5-,10 L
Rengøring af værktøj: Vand
Opbevaring: Tåler ikke frost. Opbevares køligt og tørt i 
tæt tillukket original emballage.
MAL kode: (1993): 00-1
VOC Indhold: EU grænseværdi for dette produkt (kat. 
A/g): 30 g/l (2010). Dette produkt indeholder max. 5 g/l 
VOC. 

Sikkerhed: Ved slibning af behandlede overflader, samt 
fjernelse af maling ved brug af varmluftsblæser/flamme 
eller lign. kan der dannes sundhedsskadeligt støv og/el-
ler røg. Sørg for god ventilation. Brug egnede personlige 
værnemidler som åndedrætsværn og øjenværn.

www.sadolin.dk


