Pure & Original
LICETTO
SUPER CLEANABLE MATT WALL PAINT

Licetto er en ULTRA matt vanntynnbar maling for innvendig og
utvendig bruk. Licetto er ideell for alle overflater men spesielt
godt på overflater som skal rengjøres ofte.
Det er ingen annen maling som er mer motstandsdyktig mot
smuss enn Licetto, og overflaten er meget lett å rengjøre.
Licetto egner seg godt til bruk i alle rom, også rom med
ekstrem slitasje som industri, skoler, barnehager, sykehus.
Kan påføres de fleste overflater som betong, gips, mur, tapet,
glass, eksisterende maling, ikke-vevd tapet, tak, stoff.
Licetto er enestående på flekkmotstand, ex, kaffe, vin, fett.
Utseende:
Licetto er ultramatt, og ekstremt vaskbar. Den etterlater ingen
glans etter vask, selv ikke på de mørke fargene.
Farger:
Fargene er i henhold til Pure & Original fargekart.
Generelt:
Licetto påføres med samme teknikk som en standard
vannbasert
vegg
maling
med
rulle,
pensel
eller
høytrykksprøyte. Det anbefales 2 strøk for best resultat. 1 strøk
vil holde om det er brukt Wallprimer i samme farge som første
strøk. Rør godt om før bruk og kontroller fargen før du setter i
gang. Fortynnes normalt ikke, men max.10 %. Ikke mal i direkte
sollys.
Kjennetegn:
Utrolig flyt, ingen striper ved påføring med rull.
Løsemiddelfri og lite eller ingen lukt.
Lang åpentid og utmerket dekkevne, 8-10m2 per L.
Underlag:
Alltid puss ned blanke overflater, fjern eventuelle løse og
dårlige underlag, som fett, fukt, nikotinflekker.
Det trengs normalt ikke grunning under Licetto, med unntak av
ekstremt porøse underlag eller blødende treverk. Vi anbefaler
bruk av vår Wallprim som 1 strøk for best resultat, gjerne i
samme farge som Licetto toppstrøk.
Miljø:
VOC klasse A/a. Limit 2010, 30gr/L
Dette produktet inneholder maks 30gr/L VOC
Forpakning: Tilgjengelig i 1L, 2.5L og 5L.
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Fakta for produktet ved 20 °C
Dekningsgrad: 8-10m ² per liter
Støv tørr: 1 time
Overmalbar etter 4 timer
Anbefalt malingstykkelse: 150 mikrometer
Ideell overflatetemp etter påføring: 3°C og 50°C
Forutsetninger ved påføring
Påfør ved temperaturer mellom 3°C og 50°C
(luft, underlag og materiale)
Relativ fuktighet max. 85 %
Lagres tørt og frostfritt

1/2, fortsetter neste side

LICETTO
WITH NATURAL
PIGMENTS

Maling med malingssprøyte:
Fortynning: 0-10% rent vann.
Munnstykke: ca.0,46-0,53 mm(0,018`-0,021`tommer).
Spraypress: 16,5 Mpa (165atm).
Viftevinkel: 40-50 grader.
Trykk: min 150 bar.
Renhold av malte flater:
Den ferdige overflaten tåler vask, bruk skånsomme vaskemidler. Unngå aggressive
blekningsmidler. For hard vask kan føre til økt glans.
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.

The Rolls Royce of paint.
The combination of an
ultramatt surface, with
extreme strength does
this paint a natural
choice inside and
outdoor.

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-originalnorway.no

Eller kontakt din lokale forhandler for hjelp.
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