
En matteringspasta.

• Dæmper glansen af Temalac FD 80, Temalac ML 90, Duasolid 50, Temadur 90,
Diccoplast 30, Diccoplast 80 and Dicco Flex 30

1,0 kg/l

Efter tilsætning af Temamatt Matting Paste omrøres malingen meget grundigt (f.eks. ved
hjælp af en pisker eller håndboremaskine med propel), så Temamatt Matting Paste
blandes grundigt.

Glansværdierne i nedenstående tabel er vejledende værdier. Der kan forekomme
variationer. Lagtykkelsen, tørringsforholdene og påføringsmetoden kan påvirke glansen.

Bemærk! Temamatt Matting Paste reducerer visse produkters viskositet.

Produkter til metal:

Duasolid 50 hvid 6 0,5<br/>1<br/>2 50<br/>35<br/>
20

Temadur 90 hvid 7,5 1<br/>2 85<br/>55

Temalac FD 80 hvid 9 0,5<br/>1<br/>2 60<br/>35<br/>
15

Temalac ML 90 hvid 9 0,5<br/>1<br/>2 70<br/>45<br/>
20

Produkter til træ:

Diccoplast 30, TAL 754 7221 20 15 10

Diccoplast 80, TAL 634 7221 65 50 40

Dicco Flex 30, TAL 752 7221 20 15 10

Mængden af Temamatt er beregnet i forhold til mængden af maling uden syre og
fortynder. Tilsæt Temamatt under effektiv omrøring. Tilsæt syre og fortynder efter
Temamatt.
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Mængden af flygtige organiske forbindelser (VOC) er 760 g/liter pasta.

Emballagen er udstyret med sikkerhedsmærkater, som skal bemærkes. Yderligere
information om farlige bestanddele og beskyttelse er nærmere beskrevet i individuelle
helbreds- og sikkerhedsblade. Helbreds- og sikkerhedsdatablad kan fås ved henvendelse
til Tikkurila.

Emballagen er udstyret med sikkerhedsmærkater, som skal bemærkes. Yderligere information om farlige bestanddele og beskyttelse er nærmere beskrevet i individuelle
helbreds- og sikkerhedsblade. Helbreds- og sikkerhedsdatablad kan fås ved henvendelse til Tikkurila.

Informationen i dette dokument er ikke beregnet på at være udtømmende eller fuldstændigt. Informationen baserer sig på laboratorietests og praktisk erfaring, og er givet
efter vores bedste kundskaber. Produkternes kvalitet kontrolleres af vores virksomhedssystem, baseret på krav om ISO 9001og ISO14001. Som producent kan vi ikke

kontrollere de omstændigheder, under hvilke produkterne anvendes eller de mange faktorer som påvirker brugen og påføring af produkterne. Tikkurila er ikke ansvarlig for
tilfælde hvor produkterne anvendes i strid med anvisningerne eller for uanvendelige objekter. Vi forbeholder os retten at ændre den givne information uden varsel.
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