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SurfaPaint Kirei 

SurfaTech AS 
Luramyrveien 69 - 4313 Sandnes 
51 59 51 00 - post@surfatech.no 

 
 

BESKRIVELSE OG BRUKSOMRÅDE 
SurfaPaint Kirei er en matt, værbestandig, diffusjonsåpen, selvrensende maling for bruk på trekledning og andre 
underlag. SurfaPaint Kirei er en fotokatalytisk maling med selvrensende egenskaper. Malingen bryter ned 
bakterier og forurensing og beskytter således mot påvekst av sopp og alger. Malingen kritter i tørt vær, og blir 
skyllet ren i regnvær. Den selvrensende egenskapen gjør at malingen holder seg renere og penere 
sammenlignet med konvensjonelle malinger. 

Benyttes på ubehandlet eller tidligere malt trevirke og andre underlag utendørs. 

 

BRUKSMÅTE 
Underlag: 
Påføringsmetode: 
Tynner: 
Oppbevaring: 
Transport: 
Innemiljø/emisjon: 

 

Underlaget skal være rent og tørt. 

Pensel, rull eller sprøyte. 

Vann 

Lagres tørt og frostfritt, og utilgjengelig for barn. 

Ikke klassifisert som farlig gods i henhold til gjeldende regelverk. 

Produktet er beregnet til utendørs bruk. 
 

 

 

TEKNISKE DATA OG SIKKERHETSDATA 
Det er utarbeidet engelske Produkt- og Sikkerhetsdatablad (HMS) for 
produktet. Se www.SurfaTech.no 
EU grenseverdi for dette produktet (kat. A/a): 30 g/L (2010). Produktet inneholder: < 14 g/L VOC. 

 
 

VEDLIKEHOLD 
Renhold: Til årlig rengjøring anbefales Desalin AM, sopp- og algefjerner, for overflater forurenset 

med grønske og svertesopp. Til rengjøring før ommaling anbefales Kraftvask. Følg 
bruksanvisningen på produktet. 

Intervall:  Malingsfilmen vil over tid brytes naturlig ned av værpåvirkningen og vil variere etter lokale 
forhold. Ommaling må derfor gjøres etter behov, og når filmen er slitt. Værveggen(e) er mer utsatt 
for vær og krever normalt hyppigere remaling enn resten av bygget. 

 
 

AVFALLSHÅNDTERING 
Produktet klassifiseres som farlig avfall og skal leveres til godkjent mottak for farlig avfall. Produktet må ikke helles ut i 
miljøet, kloakk eller vann. Tom og tørr emballasje leveres til godkjent mottak. Se for øvrig forskrift for farlig avfall. 

 

 

REPARASJONER/ SKADER 
Reparasjoner og skader bør utbedres med samme type produkt. Det må dokumenteres at det er samme type som 
tidligere benyttet hvis andre produkter brukes. Ved utbedring av skader skal dette utføres slik at det ikke avviker fra 
tidligere behandlinger. Ved remaling anbefales å bruke samme produkt som tidligere. 
Kontakt forhandler eller malingsfirma. 
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SurfaTech AquaDry 

SurfaTech AS 
Lyramyrveien 69 -  4313 Sandnes 
51 59 51 00 -  post@surfatech.no 

 
 

 

      
ANVENDT FARGE:  
 Sett inn fargekode/nummer og navn på fargen 

 
     

 
 

MALERARBEIDET UTFØRT AV: 
 

Navn :  

Adresse :  

Telefon : Mobil : 
 

 

E-post : Dato: 
 

 
 
 
 

Malingen er brukt på følgende områder : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Annen informasjon: 
Opplysningene på dette databladet er basert på 
laboratorieprøver og praktisk erfaring. Ettersom de 
forhold produktene benyttes under ofte ligger 
utenfor vår kontroll, kan vi ikke garantere annet 
enn produktets kvalitet. Produktene blir levert i 
henhold til våre generelle vilkår for salg, levering 
og service, dersom ikke annet er skriftlig avtalt. Vi 
forbeholder oss retten til å endre de angitte data 
uten forutgående beskjed. Maling kan betraktes 
som halvfabrikata, og resultatet er avhengig av 
forbehandling, temperatur, påføring, type underlag 
osv. Be om ytterligere informasjon. 


