
 
 

 
 

PP Spærregrund træ  

 

Produktdatablad  

Produktbeskrivelse: Vandig spærrende grundmaling til træ. 
Kan efterfølgende overmales med alle slags maling.

Produktanvendelse: Brug den indendørs på fx trælofter eller paneler af behandlet og ubehandlet træ, hvor der er risiko for at 
pletter, fra nikotin, sod, vandskader eller vandige farvestoffer, slår igennem og misfarver det yderste lag 
maling. Spærrer ikke for gennemslag fra knaster. 
 
 

Før du maler Underlaget skal være rent, tørt og fast. 
Find årsagen til plettens oprindelse, fx en vandskade, og foretag udbedrelse før du starter en ny 
behandling. 
 
Rengør tidligere malede overflader med grund-rengøringsmiddel. 
Grund evt. afsmittende eller meget sugende bund med PP Plastgrunder.  
 
Osæt tapet i forstærket celluloseklister. 
 
 
OBS: Produktet må ikke fortyndes eller tones, fordi den spærrende effekt reduceres.  
Ved luftfugtighed over 70 % RF kan den spærrende effekt forringes og tørretiden forlænges. 

Når du maler Påføringstemperatur min. + 10°C, luftfugtighed maks. 80 %. Træets fugtighed, når det behandles, må 
ikke være højere end 15 %. 
 
 
Påfør med pensel, rulle eller sprøjte. 
2 gange giver det bedste resultat. 
 
Misfarvninger kan i visse tilfælde ses gennem 1. og 2. lag af PP Spærregrund Træ, men vandrer ikke 
videre til den efterfølgende behandling. 

Tekniske data:

 

Massefylde: 1,2 kg/l

Tørstof: 43 vægt% 32 vol%

Påføring: Pensel, rulle eller sprøjte

Påføringstemperatur: Min. +15°C

Rækkeevne: 8-10 m2/liter pr. behandling

Tørretid ved 23°C og 
 normal luftfugtighet (60%): 

Berøringstør: 1/2 time 
Overmalbar: Efter 5-6 timer 
Gennemhærdet: Flere døgn 

Fortynding: Må ikke fortyndes

Rengøring af værktøj: Værktøj rengøres i vand

Opbevaring: Køligt, men frostfrit

Sikkerhedsregler: Se sikkerhdsdatablad



Januar 2012, erstatter september 2009

Tips og gode ideer: ● Det er altid en god idé at udføre en prøvebehandling 

 
 

PP Mester Maling A/S 
Islevdalvej 185 
2610 Rødovre 

Tlf. 70 15 20 40 
 Fax. 44 54 16 96 

www.ppmm.dk  
 

Undersøg altid om produktdatabladet er det seneste udsendte på www.ppmm.dk. I takt med den teknologiske udvikling kan 
produktegenskaberne ændres. Oplysningerne er baseret på laboratorieforsøg og praktiske erfaringer. 


