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  Primacol® Tavlemaling 
 
 
Primacol® Tavlemaling er en maling, der lader dig skabe en overflade som en skoletavle. Den kan 
bruges til at skrive eller tegne på med kridt. Den dekorative effekt kan bruges i et børneværelse 
eller som en praktisk foranstaltning i køkkenet eller på kontoret.  
 

1. EGENSKABER 

Tavlemaling er en vandbaseret akrylmaling til indendørs brug på vægge og lofter af beton, puds 
eller cementkalk, overflader af puds eller MDF. Overflader, som males med denne maling, får 
egenskaber som en skoletavle. Den kan derfor bruges til at skrive og tegne på med kridt. Malingen 
har godt tilhæftning, er modstandsdygtigt overfor skrammer og vandresistent. 
 
 

2. TEKNISKE DATA 

Komposition Akrylresindispersion, fillers, pigment 
Farve                                      Se testkort 
Lugt mild, specifik 
pH 7,5-8,5 
Tæthed 1,2-,3 g/cm3 
Berøringstør 2 - 4 timer (20° C, 50% luftfugtighed) 
Totaltørretid Min. 3 dage 
Rengøring Vand med rengøringsmiddel 
Opløsning                               Vand 
Dækkeevne 10 m2/liter (1 lag) 
Udløbsdato 24 måneder fra produktionsdato  
 

3. PÅFØRING 

Omrør grundigt før brug. Afprøv effekten på et mindre område inden det endelige arbejde for at 
afprøve maleteknikken. Arbejdet skal udføres ved temperaturer over 5 grader. Fortynd ikke og 
bland ikke med andre slags maling. Hvis malingen senere skal kunne fjernes, bør den påføres over 
tapet. Brug kun på glatte overflader. Brug skummalerulle eller pensel. Brug ikke spray. Lad det 
tørre i 4 timer før der påføres et nyt lag. Der skal påføres minimum to lag. Fjern malingen fra 
værktøjet før de renses grundigt med vand.  
 

4. OVERFLADEFORBEREDELSE 

Alle overflader skal være solide, tørre, rene, fri for olie, fedt, voks, støv og lignende. Meget 
absorberende overflader skal først males med primer, for eksempel Primacol PrimaGrunt. Rå 
overflader skal først vaskes med vand og rengøringsmiddel. Overflader malet med puddermaling 
skal først skrubbes og renses. 
 
 

5. OPBEVARING 

Opbevaringstemperatur er 5 - 30° C, og udløbsdatoen er 24 måneder fra produktionsdato. 
Opbevares i den tætlukkede, originale indpakning på et koldt og tørt sted. 
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