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TEKNISKE DATA: 

 

VOLUM: 0,45L og 2,7L  

BRUKSOMRÅDE: INNE 

BINDEMIDDEL: REN AKRYL 

GLANS: MATT 05 

DENSITET: 1,3 

TØRRSTOFF: 40 

BREKKING: KAN BREKKES 

FORBRUK: 8-10 m2/LITER 

PÅFØRING: PENSEL, RULL ELLER 
SPRØYTE  

FORTYNNING: VANN 

RENGJØRING AV VERKTØY: VANN 

TØRKETID V/23 °C, 50 % RH:  
OVERMALBAR: 2 TIMER 
STØVTØRR: 
HERDETID: 

1 TIME 
4 TIMER 

LAGRING OG TRANSPORT: FROSTFRITT OG STÅENDE 

 
Opus Ultravegg er en flekkavvisende og vaskbar akrylmaling 
for innendørs bruk. Den gir ingen skjolder etter vask og har 
god dekk på to strøk.  Benyttes som mellom- og toppstrøk på 
vegger av f.eks. overmalbar tapet, bygningsplater, MDF, 
glassfiberstrie, vev, tapet, puss, mur, betong og sandsparkel. 
  
Forbehandling:   
Underlaget må være rent og tørt. Rengjør med Opus 
Interiørvask. Følg bruksanvisningen på emballasjen. 
Kan bli klebrig på visse typer miljøtapet. Ta prøveoppstrøk. 
Hvis malingsfilmen blir klebrig, mal ett strøk med Opus Vegg 
10, før påføring av Opus Ultravegg. Underlag malt med 
alkydmaling skal alltid grunnes før påføring av Opus 
Ultravegg. Flater misfarget av nikotin, sot og div. fargestoffer 
påføres minimum ett strøk med Opus Sperregrunn. 
 
Bruk:  
Opus Ultravegg er ferdig til bruk og skal normalt ikke tynnes. 
Påføres jevnt og fyldig. På sugende og porøse underlag 
anbefales 3 strøk for å unngå skjolder. Unngå å gå tilbake til 
halvtørr maling. Sprøyting bør gjøres av profesjonelle. 
Minimum påføringstemp +10°C, best resultat oppnås ved 
påføring i romtemperatur.   
 
 

Øvrig informasjon: 
Malte flater må herde i minimum 4 uker før rengjøring 
med mildt rengjøringsmiddel. Lyse merker på mørke flater 
fjernes med mikrofiberklut og rent vann. 
 
Ved sliping av behandlede overflater, samt fjerning av 
maling ved bruk av varmluftspistol/flamme eller lignende 
kan det dannes helsefarlig støv og/eller røyk. 
 
Sørg for god ventilasjon. Bruk nødvendig personlig 
verneutstyr. Lukk boksen ordentlig etter bruk. Flytende 
malingrester, renseveske og tom emballasje leveres til 
miljøstasjon. Lagres og transporteres stående, tørt og 
frostfritt. Røres godt om før bruk. Ulike batchnummer til 
sistestrøk blandes for å unngå glans- og fargeforskjell. 
 
Miljø og sikkerhet:  
 

Dette produktet er miljøtilpasset og 
oppfyller kravene til miljømerket Svanen. 
For informasjon se: www.nordic-
ecolabel.org 
 

Produktet er testet i henhold til de testkrav som settes av 
BREEAM-NOR. 
Produktet tilfredsstiller BREEAM-NOR HEA 02. 
Opus Ultravegg inneholder ingen stoffer på A20-listen. 
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Oppbevares utilgjengelig for barn. Unngå kontakt med 
huden og øynene. Må ikke tømmes i kloakkavløp. Ved 
svelging, kontakt lege omgående og vis beholder eller 
etiketten. For mer utførlig informasjon, se eget 
sikkerhetsdatablad for produktet. 
 
 
VOC: EU grenseverdi for produktet (kat. A/a): 30 g/l (2010). 
Dette produktet inneholder <1 g/l VOC. 

 


