
 
 
 
 
 

Landora vægmaling 07 
Landora vægmaling 07 er en vandbaseret maling med høj dækkeevne, der er let 
at påføre. Giver et jævnt og fint resultat med en silkemat overflade. Anvendes til 
maling i tørrum på de fleste underlag, såsom væv og tapet, gips, puds, beton og 
letbeton. Giver et slidstærkt resultat, der kan tørres af med en fugtig klud. 
Miljømærket med Svanemærket. 

Pas på miljøet: Malingrester må ikke hældes i afløbet. Aflever malingrester, emballage og 
vaskevand fra rengøring af værktøj på din lokale genbrugsstation/miljøstation. 
Omrøres grundigt. Der kan forekomme små farveforskelle mellem forskellige partier, og 
derfor tilrådes det at blande maling fra spande med forskellige partinumre. 

 
Brugsanvisning 
Omrøres grundigt. Overflader malet med kalkmaling og limfarve skal vaskes helt ned inden maling. 
Umalede overflader 
1. Spartl og slib overfladen. 
2. Mal 2 gange med Landora vægmaling 07. 
Tidligere malede overflader eller tapet 
1. Vask først underlaget med Landora grundrens og derefter med en ren klud. 
2. Spartl og slib overfladen. 
3. Mal 2 gange med Landora vægmaling 07. 
Paneler 
1. Behandl alle knaster med Landora knastlak. 
2. Mal én gang med Landora loft- og panelmaling. 
3. Mal til sidst med Landora vægmaling 07. 

 
Malermesterens tips: Brug en 18 cm-rulle med 22 mm luv til store områder og derefter 
en 70 mm vinkelpensel til mere vanskeligt tilgængelige områder. Skal du også male loftet? 
Start med at male loftet, og mal derefter væggene. 

 
Tekniske oplysninger 
Glans: Silkemat (7). 
Dækkeevne: ca. 6-8 m²/liter. 
Tørretid ved 20 °C: ca. 1 time. Kan overmales efter ca. 3 timer. 
Påføring: Facadepensel, rulle eller højtrykssprøjte. 
Rengøring af værktøj: Landora penselrens eller vand. 
VOC-grænseværdi (kat. A/a): 30 g/l (2010). 
Produktets VOC: < 15 g/l.  
MAL-kode 1993: 00-1. Vandbaseret 
OPBEVARES FROSTFRIT 
OPBEVARES UTILGÆNGELIGT FOR BØRN 

 
 

Fås i følgende varianter: 
2,5 liter: Brombær, Cafe, Grafit, Granit, 

Cremehvid, Hindbær, Kalkhvid, 
Stikkelsbær, Lagune, Perlemor, 
Savanne, Silkegrå, Sort, 
Vanilje, Hvid 

4,0 liter: Hvid 
10,0 liter: Hvid 

 
Gældende produktdata og sikkerhedsdatablad 
findes på hjemmesiden. 
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