
 

 
 
Oplysninger i dette datablad er baseret på omfattende laboratorieprøver og praktisk erfaring. Eftersom de forhold, hvorunder produktet anvendes, ofte ligger uden for PPG’s kontrol, kan vi ikke 
garantere andet end produktets kvalitet. Maling kan i princippet betragtes som halvfabrikata, da resultatet er afhængigt af konstruktion, underlagets beskaffenhed, forbehandling, temperatur, 
luftfugtighed, påføring m.m. Efterreparationer kan som udgangspunkt ikke forventes at blive ikke-synlige og skal foretages med produkt af samme batchnummer. PPG forbeholder sig retten til uden 
varsel at ændre produktet samt de opgivne data. Dette teknisk datablad erstatter alle tidligere versioner. 
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Grundet Filt 80 gr. 

 
Egenskaber 
PG Grundet filt 80 gr. sparer en arbejdsgang, da filten er 
forgrundet med en god kvalitet plastvægmaling. Giver en 
flot overflade med mindre malingsforbrug. 
 
Kan stødes og dobbeltskæres sammen, er let og håndtere 
omkring hjørner og kanter. Stikker og drysser minimalt, da 
den afgiver meget få glasfibre. 

 Minimerer revnedannelser. 

 Forbehandlet med hvidpigmenteret grunder. 

 Klar til overmaling. 
 

Anvendelsesområde 
Indendørs i rum på overflader, der skal overmales. 
 

Tekniske data 
Vægt: 80g./kvm +- 8%. 
 

Specielle egenskaber 
Økotex certificeret efter standard 100.  
CE mærket efter standard CE 15102 
 

Tørretid 
Overmalbar når klæberen er tør typisk efter 1 døgn ved 23° 
celcius og normal luftfugtighed. Afvigelser kan forekomme 
ved ændringer i temperatur, luftfugtighed og lagtykkelse. 
 

Behandlingsanvisning 
Underlaget skal være rent, tørt, fast og bæredygtigt. Nyt 
puds og beton skal være hvidtør. Tidligere behandlede 
overflader rengøres med grundrens og matslibes. Sugende 
overflader grundes med pudsgrunder. 
 

Opsætning 
Bagsiden på rullen er den side, der vender ind i rullen. Der 
anvendes en klæbemængde på 5-8 m2/l. Klæberen påføres 
væggen i ensartet lagtykkelse. Påfør ikke klæber på et større 
område end, at Pro Gold grundet glasfilt kan opsættes mens 
klæberen er våd. Eventuelt klæber der er kommet på 
oversiden fjernes med en fugtig svamp. Ved opsætning 
anbefales det at arbejde i lodrette baner. 
 

Påføring 
Under påføring og tørring skal temperaturen være over 5°C 
og den relative luftfugtighed under 80%. Afvigelser kan 
forekomme ved ændring i temperatur, luftfugtighed og 
lagtykkelse på klæber. 
 

 
 

 
Slutbehandling 
Slutbehandling påbegyndes når klæberen er tør. To lag 
maling påføres i den ønskede kvalitet i ensartet lagtykkelse. 
En ensartet overflade opnås ved at påføre produktet i fyldigt 
lag og afslutte i ensgående retning. 
 

Rengøring 
Værktøj rengøres med vand og sæbe efter brug. 
 

Opbevaring 
Skal opbevares tørt og tillukket i temperaturer mellem -10 til 
+50 grader. 
 

Sikkerhed 
Almindelige regler for malearbejde skal overholdes. Produkt 
anvisninger skal til alle tider følges. For yderligere 
information henvises til leverandørbrugsanvisningen for 
produktet. 


