
 
 

 
FDV-dokumentasjon for KAIFLEX OVERFLATEMALING 

Kaifinish (jan. 2014) 

 

1  INNLEDNING 

 Generell informasjon: Malingsprodukt som skal brukes sammen med Kaiflex cellegummi. 

 Isopartner AS, Årvollskogen 65, N-1529 Moss. Tlf. +47 69 24 40 80,  

 Henvisninger: Isopartner AS. Se for øvrig www.isopartner.no 

 

2 BRUKSOMRÅDE  

 Kaifinish er værbestandig og kjent for god fleksibilitet og at den rask tørker. 

 Kaifinish kan brukes utendørs og er nesten luktfri 

 Når Kaiflex isolasjon skal males, gjøres dette innen 1 dag etter installasjonen. Cellegummi 

isolasjon må være ren, tørr og fettfri og skitne overflater skal rengjøres med Kaiflex 

renseveske før anvendelse av malingen.  

 Rør godt i malingen før det påføres det første strøket. 

 Best resultat ved påføring er når det brukes pensel eller rulle.  

 Det andre strøket utføres etter 2 timer 

 Anbefalt mengde: minst 550ml / m² strøk med Kaifinish for å garantere en komplett 

beskyttelse 

 For å bevare den beskyttende funksjonen og med tanke på ytre påvirkninger bør det 

legges ytterlige strøk med jevne mellomrom, dog minst annenhvert år. 

3 TEMPERATUROMRÅDE 

 Temperaturen under bruk av malingen skal ikke være mindre enn + 10°C og ikke 

overstiger + 30°C 

 Ved en temperatur på + 20°C tørker Kaifinish  i løpet av 6 timer (avhengig av tykkelsen) 

 

http://www.isopartner.no/


 
 

 

 

 

4 BESKYTTELSESEFFEKT 

 På grunn av ekstern påvirkning (vær, støv etc) bør maling regelmessig inspiseres og 

sjekkes 

 Det anbefales at senest etter to år bør ny Kaifinish overflatemaling påføres isolasjonen. 

 

5 LAGRING 

 Tørt og frostfritt oppbevaring 

 Holdbarhet ca 12 mnd. 

 

6 RENGJØRING 

 Vær varsomt ved rengjøring av cellegummi hvor man har brukt overmaling. Ikke bruk 

skarpe gjenstander, stålbørste eller slipepapir, slik at hinna fysisk kan ødelegges.   

 Ved spyling av overflatebehandlet cellegummi, hold tilstrekkelig avstand, slik at 

vannstrålen ikke ødelegger malingen.  

 

7 ANNET 

 Se for øvrig Safety Data Sheet (SDS) for identifikasjon av stoffblandingen, sammensetting, 

beskyttende tiltak og miljøopplysninger m.m. 


