Pure & Original
CLASSICO - CHALK PAINT REGULAR
with natural pigments

Classico er en super matt vanntynnbar akryl basert maling for
innvendig bruk, utelukkende bruk av naturlige fargepigmenter,
noe som gir en spesiell dybde i fargene. Classico er utviklet i
henhold til de mest bærekraftige og miljøvennlige teknikker i
dag, med utmerket vedheft og fantastisk dekkevne på opptil
12m2 per liter.
Utseende:
Classico gir en helmatt overflate med et jevnt, rolig fargespill
som gir assosiasjoner til fløyel. Malingen er produsert med en
stor dose naturlige pigmenter som gjør fargene dype og
intense og gir ditt hjem et ekslusivt utseende.
Classico egner seg utrolig godt i kombinasjon med Fresco og
Marrakech som har et mer livlig fargespill.
TIPS! Mal en fondvegg med Fresco eller Marrakech, resten av
rommet med Classico. Classico må oppleves for å skjønne
hvor fantastisk den er. Denne malingen endrer hele
atmosfæren i rommet!
Farger:
Fargene er i henhold til Pure & Original fargekart. Skulle du ikke
finne den perfekte fargenyansen i P&O sitt eget fargekart, kan
man spesialbestille kalkmaling ut ifra ønsket NCS-kode,
Ferrow&Ball, Little Green mfl. på bestilling.
Generelt:
Classico påføres med samme teknikk som en standard
vannbasert
vegg
maling
med
rulle,
pensel
eller
høytrykksprøyte. Det anbefales 2 strøk for best resultat.
Rør godt om før bruk og kontroller fargen før du setter i gang.
Fortynnes normalt ikke, men max.10 %. Ikke mal i direkte sollys.
Underlag:
Generelt gjelder de samme regler for forbehandling av
underlaget som for andre standard vannbaserte matte
veggmalinger. Det er mulig å male Classico direkte på flater
som tidligere er malt med vannbasert vegg maling.
Forpakning: Tilgjengelig i 1L, 2.5L

Fakta for produktet ved 20 °C
Densitet 1.4g/cm ³
Dekningsgrad: 10-12m ² per liter
Støv tørr: 30 min - 1 time
Overmalbar etter 4 timer
Herdetid: 2 - 3 dager
Vaskbar etter 2 uker
Forutsetninger ved påføring
Påfør ved temperaturer mellom 3°C
og 50°C (luft, underlag og materiale)
Relativ fuktighet max. 85 %
Unngå frost

Renhold av malte flater:
Den ferdige overflaten kan rengjøres med en fuktig klut og et skånsomt vaskemiddel.
Unngå aggressive blekningsmidler. Malingen er normalt vaskbar etter 2 uker. Viktig at
veggen vaskes skånsomt. For hard vask kan føre til økt glans.

WITH NATURAL
PIGMENTS

Maling på møbler og treverk:
Classico brukes på møbler og treverk for å gi det autentiske utseende, matt og
levende.
Vær oppmerksom på at malingen ikke er like slitesterk som en oljemaling. Overflaten
kan beskyttes med en matt Sealer for bedre holdbarhet.
Lasering av møbler og treverk:
Classico egner seg også meget godt til å bli vasket inn i treverk for å oppnå et
gammel og patinert utseende. Her blander du malingen ut med min. 50% vann, vasker
så malingen inn i porene i treverket med en fille eller svamp. Overskytende maling
vaskes vekk før det tørker.
Fresco kalkmaling kan også benyttes for lasering på møbler og treverk, men Classico
gir bedre slitestyrke.

This lime paint is made
with natural pigments.
Adding lime creates a
very dim and powdery
appearance of the
paint. The structure of
this lime paint with
natural pigments gives
a very deep intense
richness in color.

Rengjøring: Vask bort flekker eller søl umiddelbart med vann og såpe.
Holdbarhet: Oppbevares i original-emballasje tørt og frostfritt min. 12 mnd, ferdig
blandet med farge.
Rengjøring: Vask bort flekker eller søl umiddelbart med vann og såpe. Dette gjelder
kun etter påført Eco Sealer.
Områder med vann- eller fettsøl:
Classico kan brukes i kjøkken og bad(tørrsone). Ved høy luftfuktighet, direkte vanneller fettsprut anbefales det å beskytte veggen med Pure & Original Eco Sealer. Se
Produktinformasjon for Sealer før bruk.
Teknisk rådgiving
Ikke alle overflater og deres behandlinger kan beskrives i denne tekniske
informasjonen. Ta kontakt med din forhandler for å få råd om konkrete situasjoner.
Denne tekniske informasjonen er basert på nyeste malings-teknikker. Pure & Original
påtar seg intet ansvar for direkte eller indirekte skader som kan oppstå ved bruk eller
tolkning av informasjonen. Påføring, arbeidsteknikk og de forhold produktet benyttes
under ligger utenfor vår innflytelse og store forskjeller i overflater kan kreve tilpassing av
prosedyren i henhold til innsikt av en kompetent bruker.
For ytterligere informasjon og inspirasjon vennligst besøk Pure & Original:
www.pure-original.com.

Eller kontakt din lokale forhandler for hjelp.

