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ZINSSER® PERMA-WHITE  
                                                 

                      

Unik vådrumsmaling  
til indendørs 

 
 

Mug- og skimmelresistent 

Resistent overfor vedvarende fugt, ingen blæredannelse 

Hæfter på blanke, glatte og hårde overflader       

Hygiejnisk, nem at rengøre 

                                    Tåler afvaskning med børste 

 

 

 

http://www.zinssereurope.eu/
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ZINSSER® PERMA-WHITE  
 

 

 

              BESKRIVELSE 
Unik, vandbaseret akryl vådrumsmaling som forskønner og beskytter og 
samtidig virker mug- og skimmelhindrende. Perma-White® giver en smuk 
og særdeles holdbar overflade, som er vaskbar og fugtresistent, hvorved 
betingelserne for mug- og skimmelvækst er elimineret. God til let sugende 
underlag. Ideel til områder med vedvarende høj luftfugtighed, temperatur-
ændringer og dårlig luftcirkulation. 
 

ANVENDELSE 
Anvendes indendørs på vægge, lofter, lister, døre og lignende vaskbare 
overflader. Ideel til baderum og toiletter, køkkener, kældre, vaskerum, 
omklædningsrum, svømmehaller – kort sagt overalt, hvor mug og skim- 
mel kan have gode betingelser. Meget velegnet til institutioner, skoler, 
hospitaler, hoteller, plejehjem, restauranter, idrætshaller mv. 
 

TEKNISKE DATA 
Vægtfylde:   1,42 kg/ltr 
Glansgrad:   Satin ca. glans 20, mat ca. glans 5 
Tørstofindhold, volumen: 38% (satin), 41% (mat) 
Tørstodindhold, vægt:  54% (satin), 57% (mat) 
 

TØRRETIDER v/ 20° C/RH 50% 
Berøringstør:  30 minutter 
Genbehandling:  2 timer  
Gennemhærdet:   7 – 10 dage 

ANBEFALET VÅD FILMTYKKELSE 
100 - 150 μm 

ANBEFALET TØR FILMTYKKELSE 
40 – 60 µm 

TEORETISK RÆKKEEVNE 
7 – 10 m²/ltr 

PRAKTISK RÆKKEEVNE 
Praktisk rækkeevne afhænger af mange faktorer såsom påføringsmetode, 
overfladens porøsitet og stand samt materialespild under påføring. 
 

OVERFLADEFORBEREDELSE 
Overfladen skal være ren og sund, fri for støv, snavs, fedt, voks, tapet- 
klister, sæberester og al anden overfladeforurening samt løstsiddende  
maling. Mug og skimmel afvaskes med egnet rensemiddel. Ved usikker- 
hed om der skulle befinde sig skimmel og mug bag vægge, under gulve, 
i ventilationssystemer mv. skal fagmand kontaktes for råd om afhjælpning. 
I offtentlige bygninger, skoler osv skal de givne retningslinier for fjernelse 
af mug følges. 
Pletter /skjolder: 
Rust, fedt, mug og skimmel mv. bør forsegles med Zinsser B-I-N eller 

Zinsser Bulls Eye 123 Plus. Inden forsegling bør pletter og skjolder vaskes, 
skrabes eller slibes af så godt som muligt. 
 

BRUGSANVISNING 
For at sikre homogenitet skal malingen omrøres grundigt inden brug. 

ARBEJDSBETINGELSER 
Temperatur 10 – 32° C / luftfugtighed under 80%. 
 

PÅFØRING & FORTYNDING: PENSEL 
Påføres ufortyndet. Brug pensler med syntetiske hår. 
 

PÅFØRING & FORTYNDING: RULLE 
Påføres ufortyndet.  

        

PÅFØRING & FORTYNDING: AIRLESS 
Påføres ufortyndet. Dysestørrelse: 13-17. Tryk: 140 – 180 bar.   
 

PÅFØRING & FORTYNDING: LUFTSPRØJTE 

 
BEMÆRK 
Påfør 2. lag to timer eller mere efter 1. lag er påført. For at opnå en  
ridsefast overflade skal hærdetiden overholdes. I hærdetiden må over- 
fladen ikke skrubbes. 
Produktet anbefales ikke til påføring på gulve eller til overflader, der 
nedsænkes i vand eller udsættes for længere tids vandpåvirkning f.eks.  
saunaer, dampbade o.lign. 
Produktet beskytter ikke mod bakterier fra levnedsmidler eller mod smitte. 

 
    
     SIKKERHEDSDATA 
     VOC indhold:  50 g/l 
     VOC kategori:  A/i 
     VOC grænseværdi: 140 g/l 
     Bemærk:  Læs sikkerhedsdatablad og informationer  

på emballagen 
 

     HOLDBARHED / OPBEVARING 
     5 år i uåbnede spande, forudsat produktet opbevares i tæt lukket  
     originalemballage på et køligt, tørt og frostfrit sted ved temperaturer 
     mellem 5° og 35° C. 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

                                                
         
 

   
 
 
 
 
 
 
 

Hvis nødvendigt kan fortyndes med max. 10% vand. 

 
RENGØRING AF UDSTYR / SPILD 
Vand             

     Datablad udarbejdet 31.08.2021 / is 
  
  

 

 

Betingelser: Informationerne i dette datablad er ifølge vor bedste overbevisning korrekte og er opgivet i god tro. Da forbrugerens arbejdsforhold ligger udenfor vor kontrol, kan vi ikke påtage os noget  
ansvar for de resultater, som denne opnår ved produktets anvendelse. Produktet skal opbevares, håndteres og påføres i overensstemmelse med sidst reviderede datablad, som findes på vor hjemmeside, 
eller som kan rekvireres hos teknisk service på 9712 7266. Det er forbrugerens ansvar at være i besiddelse af det nyeste datablad. RUST-OLEUM Europe forbeholder sig retten til uden varsel at ændre i  
det tekniske datablad.

ARMA-TUBE A/S                                                       
Taksvej 10 B 

                   7400  Herning             
Danmark 

                   T : +45 97 12 72 66        

                  mail@arma-tube.dk 

               www.arma-tube.dk 

 

 

  

     Rust-Oleum Netherlands B:V 
Zilverenberg 16 
5234 GM’s-Hertogenbosch 

      The Netherlands 
           T : +31 (0) 165 593  636 

info@rust-oleum.eu

Tor Coatings Ltd 

(Rust-Oleum Industrial).  

Shadon Way, Portobello Ind. Estate 

Birtley, Chester-le-Street 

DH3 2RE United Kingdom   
T:  +44 (0)1914 113 146 

      info@rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A. 

Kolenbergstraat 23 

3545 Zelem  

Belgium 
T : +32 (0) 13 460  200 

info@rust-oleum.eu 
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