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Egenskaber og anvendelsesområde 

DYRUP 1K Gulvmaling PU er en højkvalitets gulvmaling med god dækkeevne, fin 
sammenflydning, høj slidstyrke og vanddampgennemtrængende egenskaber. 

DYRUP 1K Gulvmaling PU er klæbefri, robust, hurtigtørrende og alkalibestandig. 

Produktet er velegnet til let trafikerede horisontalt liggende overflader. Anvendes 
indendørs på gulve af træ og beton og udendørs på gulve af beton. 

Tekniske data  

Bindemiddel: 
Tørstof: 
Fortynding 
Glans v. 60° 
Påføring: 
Påføringstemperatur: 
 
Ideel temperatur: 
Overfladetemperatur: 
Ideel luftfugtighed: 
Tørretid ved        
Berøringstør: 
Overmalbar: 
Gennemtør: 
 
 
Rækkeevne: 
Standard Kulør/baser: 
Holbarhed: 
MAL-kode 
Miljø og sikkerhed 

PU forstærket akryl. 
34,6 Volumen % 
Kan fortyndes med vand. 
Ca. 45 
Pensel eller glat rulle. 
Under påføring og tørring skal temperaturen være over 7⁰C og den 
relative luftfugtighed under 80% 
15-25⁰C 
Max. 25⁰C 
40-60% 
20º C 
Ca. 1 time 
Ca. 6 timer 
Ca. 7 døgn 
Ved 23⁰C og normal luftfugtighed (60%). Afvigelser kan forekomme ved 
ændringer i temperatur, luftfugtighed og lagtykkelse. 
8-10 m2 pr. l. 
Hvid/base 5, Lys grå (RAL 7035), Base 30. 
5 år i uåbnet, frostfri, tætlukket emballage. 
00-1 
Se sikkerhedsdatabladet for yderligere information. 

 

 

Alment 

- Indholdet omrøres grundigt før brug. 
- Forskellige produktionsnumre blandes for at undgå nuance- og glansforskel. 
- Kraftige nuancer kan indeholde overskudspigment. 
- Emballagen holdes tæt lukket efter brug. 

Krav til bunden – forbehandling – behandling 

- Underlaget skal være rent, fast og bæredygtigt. 
- Ny betonstøbning skal være gennemhærdet og renset for støbeslam, snavs, olie og fedtstoffer 

før behandling med DYRUP 1K Gulvmaling PU 
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- Gennemslag fra vandopløslige farvestoffer grundes med DYRUP Kvik Stop. 
- Sugende bund grundes med DYRUP Microdispers, DYRUP Microdispers ekstra, eller DYRUP 

Vandig Alkydgrunder. 
- Produktet påføres typisk 2 gange, ved særlige nuancer/udfaldskrav kan en ekstra påføring 

være nødvendig. 
 

Rengøring 

- Rengøring kan ske en måned efter malearbejdets afslutning.  
- Almindelig rengøring udføres ved afvaskning med vand tilsat DYRUP Grundrens. 
- Der aftørres efterfølgende med ren fugtet klud. 
- Der skylles efter med vand, og til slut aftørres overfladerne. Rengøringsmidlet påføres med en 

blød svamp, og overfladerne bearbejdes let i kort tid. 
- Bemærk: Der må aldrig anvendes skuremidler, skuresvampe eller andre produkter med 

slibende effekt. 

 

Vedligeholdelse 

- Vedligeholdelsesintervallet er afhængigt af lokale og mekaniske påvirkninger. Inden genmaling 
bør overfladen afvaskes med DYRUP Grundrens. Hyppigheden er afhængig af miljø og 
omgivelser. 

 

Kvalitetssikring og prøvefelt 

- Ved større projekter anbefales det at udføre et prøvefelt med fuld behandling, som reference 
for det endelige resultat. Prøvefeltet testes med relevante prøvemetoder jf. MBK-MBA. 

 

Anbefaling for malede overflader 

- Det anbefales, at arbejdet er udført i henhold til Dyrups Malerfagligt Behandlingskatalog (MBK) 

eller (MBA) Maler Behandlings Anvisning/danske malermestre. 

- Maling betragtes som et halvfabrikat. Resultatet er afhængig af konstruktion, underlagets 

beskaffenhed, forbehandling, temperatur, luftfugtighed, påføring osv. 

 

 

 
Dette produktdatablad har til opgave seriøst, men dog uforpligtende, at vejlede brugeren i den rette anvendelse af produktet. De 

tekniske oplysninger fritager dog ikke brugeren for at afprøve produktet til den aktuelle opgave. I tvivlstilfælde: Kontakt DYRUP Teknisk 

Service. Oplysningerne er baseret på omfattende laboratorieprøver og praktisk erfaring. Eftersom de forhold, hvorunder produktet 

anvendes, ofte ligger uden for Dyrups 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.  

Dyrup forbeholder sig retten til uden varsel at ændre produktet samt de opgivne data. 

Denne produktbeskrivelse erstatter alle tidligere versioner. 

 


