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1. Kantmaling Cedral 
 

Kantmaling Cedral er en færdigblandet akrylmaling, 
der kan påføres på skærekanter med en lille pensel til 
Cedral Lap, Cedral Click og Cedral Board.  
 
• Farver i Cedral-standardsortimentet  

2. Tekniske egenskaber 
 
 
Du kan finde en oversigt over standardfarver i det aktuelle farvekort fra Cedral.world.   
 

Sammensætning: Akrylemulsion 

Glans: Satin (ca. 20) 

Densitet: 1,20 ± 0,05 

Indhold af faste stoffer: 49-51 % 

Holdbarhed uåbnet 
emballage: 

1 år 

Pakke størrelse: 0,5 l 

 
 

3. Anvendelse 
 

Der må ikke anvendes kantmaling på fabriksmalede overflader. Rør godt rundt 
før brug, og påfør med en pensel på skærekanter eller mindre skader. Slib 
panelernes kanter efter tilskæring med sandpapir med korn 80, før du påfører 
kantmaling på tør kant.  
Rengør værktøjet med vand efter brug.  
Mal ikke på solvarme flader. Mal heller ikke ved risiko for regn indenfor det næste døgn 
eller ved dug indenfor 1 time efter du er færdig med at male. Beskyt mod frost.  
Luk beholderne godt efter brug. Opbevares frostfrit, køligt og tørt.  
 

Anvendelsestemperatur: Minimum 7°C maximalt 40°C 

Luftfugtighed under forarbejdningen: Maximalt 85 % 

Relativ luftfugtighed ideel: 60 % relativ luftfuktighed 

 
Må ikke blandes med andre produkter. Produktet er klar til brug. Tørring afhænger af 
lagtykkelse, temperatur, relativ luftfugtighed samt luftcirkulation. 

 

4. Sikkerhedsaspekter  
 

Sørg for, at arbejdspladsen er godt ventileret. Bær personligt beskyttelsesudstyr. Undgå 
kontakt med hud og øjne. Undgå indånding af støv/røg/gas/ tåge/dampe/spray, se 
sikkerhedsdatablad (baseret på 1907/2006/EF, artikel 31). 
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5. Oplysninger 
 

Oplysninger om de forskellige anvendelsesområder kan findes i Cedral 
montagevejledningen. De er tilgængelige på hjemmesiden eller kan fås hos den lokale 
support.  

 
Ansvarsfraskrivelse 

Indholdet af dette dokument skal altid suppleres med oplysninger fra vores datablade, instruktioner, specifikationer og 
garantidokumenter.Vores materialer skal altid anvendes i overensstemmelse med nationale bygningsforskrifter. Oplysningerne i dette 
dokument er korrekte på udgivelsestidspunktet. Den seneste version af alle tekniske dokumenter er tilgængelig på equitone.com-webstedet 
eller kan fås hos salgsafdelingen. Vi forbeholder os retten til at rette eller ændre oplysningerne i dette dokument uden forudgående varsel. 
Oplysningerne i dette dokument er beskyttet af copyright ©. Alle billeder i dette dokument er kun til illustrative formål og bør ikke 
betragtes som konstruktionstegninger. Disse oplysninger gives i god tro, og vi kan ikke holdes ansvarlige for tab eller skader som følge af 
brugen af dem. 
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