
Produktbeskrivelse
Professional A7 er en mat acrylmaling til maling af vægge af puds, 
beton, letbeton, gipskartonplader, tidligere malede overflader m.m. 
Professional A7 giver en robust, smudsafvisende og rengøringsvenlig 
overflade. Velegnet til behandling i tørre rum, fx. stuer, værelser, konto-
rer, mødelokaler, korridorer og lignende opholdsrum.

Behandling
Underlaget skal være rent, tørt, fast og smittefrit, samt bæredygtigt for 
malebehandling. Ubehandlet puds, beton skal være fast, sammen-
hængende og gennemtørt (ensartet hvidtørt). Ubehandlet puds, beton, 
gipskartonplader og spartlede flader grundes med Professional Mikro-
dispers eller Professional Grund+. Der færdigmales normalt 2 gange 
med Professional A7.

Ujævnheder, huller og revner spartles med f.eks Spartel Grov, Spartel 
Medium eller Spartel Fin. Spartlinger pletgrundes med Professional Mi-
krodispers eller Professional Grund+. Herefter pletmales med slutpro-
dukt fortyndet ca. 10 % med vand. Der færdigmales normalt 2 gange 
med Professional A7.

Tidligere malede flader afrenses for løstsiddende malinglag. Tilsmud-
sede flader vaskes med Grundrens. Blanke flader matslibes. Dårligt 
bundne underlag som limfarve og kalk nedvaskes til ren, fast og 
smittefri bund og grundes med Professional Binder. Der færdigmales 
normalt 2 gange med Professional A7.

Sikkerhed og miljø
Sørg for at åbnet og brugt emballage genlukkes forsvarligt inden 
bortskaffelse. Fjern mest mulig maling fra maleværktøj inden rengøring. 
Tom emballage og flydende rester afleveres til den lokale modtage-
ordning. - Ved slibning af behandlede overflader, samt fjernelse af 
maling ved brug af varmluftsblæser/flamme eller lign. kan der dannes 
sundhedsskadeligt støv og/eller røg. Sørg for god ventilation. Brug eg-
nede personlige værnemidler som åndedrætsværn og øjenværn. For 
mere information se sikkerhedsdatablad på www.nordsjo.dk.
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TEKNISKE DATA

Type: Acryldispersionl
Anvendelsesområde: Indendørs
Glans: 7 - mat
Rækkeevne: 6-8 m²/liter. 
Tørretid v. 23°C/50% RF: 1 time
Genmalingstør v. 23°C/50% RF: Efter 2 timer 
Vaskbarhed: Klasse 1, iht. EN13300
Temperaturforhold ved påføring: Min +5°C. - Max 
+25°C i luft og underlag 
Luftfugtighed RF: 40-80%RF (65%RF optimalt) 
Påføring: Pensel, rulle, sprøjte
Fortynding: Vand. Max. 10 %
Standard Farver/Baser: S0500-N, Base White, 
Base, Medium, Base Clear
Emballage størrelse: 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: (kat. A/a): 30 g/l (2010). Indhold: 
max. 1g/l VOC
 
Miljø
Dette produkt er miljømærket med Svanen, Licens 
Nr. 396-003 
Mimimer forbruget af maling, ved på forhånd at 
anslå, hvor meget du skal bruge.
Genanvand ubrugt maling.
Genbrug af maling kan effektivt mindske produk-
tets miljøpåvirkning i dets levetid
For mere information se www.nordic-ecolabel.org


