
Pasta for å gi et mattere uttrykk.

• Matter glansen til Temalac FD 80, Temalac ML 90, Duasolid 50, Temadur 90,
Diccoplast 30, Diccoplast 80 og Dicco Flex 30

1.0 kg / l

Etter tilsetning av Temamatt Matte Paste, rør malingen grundig (bruk f.eks. mørtelblander
eller hånddrill med mikser) slik at blandingen blir jevn.

Glansverdiene i tabellen nedenfor er veiledende verdier. Variasjoner kan forekomme.
Filmtykkelse, tørkeforhold og påføringsmetode kan påvirke glansen.

Merk! Temamatt Matte Paste vil redusere viskositeten til visse produkter.

Mengden av Temamatt er beregnet uten syre og tynner. Tilsett Temamatt samtidig som
det røres effektivt. Tilsett syre og tynnere etter Temamatt.
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Mengden flyktige organiske forbindelser (VOC) er 760 g per liter produkt.

Gjør deg kjent med produktets sikkerhetsetiketter som er plassert på hver beholder. Mer
informasjon om farlige påvirkninger og hvilke beskyttelse som anbefales, er beskrevet i
produktets helse- og sikkerhetsdatablad. 
Helse- og sikkerhetsdatablad er tilgjengelig på forespørsel fra Tikkurila Oyj.

Informasjonen ovenfor er ikke ment å være detaljert eller fullstendig. Informasjonen er basert på laboratorietester og praktisk erfaring, og gitt etter vår beste kunnskap.
Kvaliteten på produktet sikres av vårt operativsystem, basert på kravene i ISO 9001 og ISO 14001. Som produsent kan vi ikke kontroller forholdene hvor produktet blir
brukt, eller utenforliggende faktorer som har betydning for bruk og påføring av produktet. Vi kan ikke ta ansvar for eventuelle skader der produktet er benyttet uten å

følge våre instruksjoner eller for upassende formål. Vi forbeholder oss retten til fortløpende å endre og oppdatere produktets informasjonen uten ytterligere varsel.

Produktet er beregnet for profesjonell bruk og skal kun benyttes av fagfolk som har tilstrekkelig kunnskap og kompetanse om riktig håndtering av produktet.
Informasjonen ovenfor er kun rådgivende.

Bruk av produktet til andre formål enn dokumentets anbefaling, uten først å få vår skriftlige bekreftelse på egnethet, gjøres på egen risiko.
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