VÄGGAR OCH TAK
Skötselråd
för väggar och tak målade med
Scotte 3,5, 7 och 20
Beckerplast 3, 7 och 20
Scotte GT 20
Elegant Väggfärg Matt och Halvblank
Vattenburna färgers goda egenskaper uppnås först efter ett par veckor vid
normal rumstemperatur 18–22°C. Undvik hård nedsmutsning och rengöring av ytorna fram till dess att väggfärgerna har härdat färdigt. Färger
med högre glans (t ex glans 20 och 35) har bättre tvättbarhet än färger med
lägre glans (t ex glans 3 och 7).

Normal tvättning och rengöring:
Använd allrengöringsmedel. Använd aldrig sprit eller
starka organiska lösningsmedel. Tvätta alltid nedifrån och upp. Skölj ordentligt
med vatten samt ventilera ut den fuktiga luften.
Obs! Ej för hög temperatur på vattnet.

Fläckborttagning:
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Art.nr 037958

För fläckar som inte försvunnit med syntetiskt tvättmedel så kan Alg &
Mögeltvätt bleka bort vissa fläckar (Alg & Mögeltvätt skall användas varsamt).
Med matättika tar man bort rostfläckar. Svarta missfärgningar som uppstått
när man gnidit t ex nycklar eller ringar mot den målade ytan raderar man
bort med ett rent radergummi.

LASERADE VÄGGAR
Skötselråd
för väggar laserade med
Decor Vägglasyr
Lasyrens goda egenskaper uppnås först efter 4–5 veckor med normal rumsvärme och fukt. Under härdningstiden undvik att smutsa ned ytorna.
För att få en fullgod tvättbarhet på ytorna bör dessa överlackeras med
Decor Klarlack.

Ytor som inte är överlackerade:
När lasyren är genomhärdad kan väggarna våttorkas med en fuktig trasa utan
rengöringsmedel. Använd endast handljummet vatten för att inte mjuka upp den
laserade ytan.

Överlackerade, vägglaserade ytor:
När lasyren skyddats med klarlack användes vatten och allrengöringsmedel. Använd
aldrig sprit eller organiska lösningsmedel.
Torka ytorna med rent vatten samt ventilera. Använd endast handljummet vatten
för att inte mjuka upp den laserade ytan.
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Tvätta alltid nedifrån och upp för att undvika tvättmedelsränder på den smutsade
ytan. OBS! På fläckar som inte går bort med syntetiska tvättmedel prova med
lacknafta. Rengöringsmedel med tillsats av ammoniaklösning kan missfärga de
målade ytorna.

SNICKERIER
Skötselråd
för inredningar såsom dörrposter, luckor m m
För rengöring av målade ytor användes syntetiska tvättmedel som inte
innehåller lösningsmedel. Tvätta först ytorna med vatten med rengöringsmedel tillsatt (följ blandningsrekommendationen). Skölj därefter ytorna med
svamp och handljummet vatten. Ett tips: Börja tvätta ytorna nedifrån.
Ammoniak och ammoniakångor kan missfärga målade ytor.
Använd istället allrengöringsmedel.

Inredning som är laserad eller betsad:
För rengöring använd endast fuktad rengöringsduk. Kraftigare rengöring kräver att
ytan är överlackerad.

Inredning som är överlackerad:
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Art.nr 037960

Använd allrengöringsmedel. Använd aldrig sprit eller starka organiska lösningsmedel.
Tvätta alltid nedifrån och upp. Skölj ordentligt med vatten samt ventilera ut den
fuktiga luften.
Obs! Ej för hög temperatur på vattnet.

GOLV
Skötselråd
för golv behandlade med färger från Beckers
Betonggolv målade med EPX-V *ROYIlUJ3OXVeller Starka Golv:
Dammsugning (eventuellt sopning av målad yta). Tvättning med varmt vatten och
allrengöringsmedel.
Tvätta golvet med trasa eller mopp, använd skurborste på smutsiga ytor.
OBS! Tänk på halkrisken med vatten på dessa blanka och hårda ytor.

Betonggolv behandlade med Beckers Betongolja eller Scotte Microplast
– behandlingens benämning dammbindning:
Golvytorna rengöres med en lätt avtvättning med varmt vatten (ej hett) samt
allrengöringsmedel. Skölj ytorna om inte smutsen upplösts vid avtvättning.
På golvytor där dammbindningen är bortsliten komplettera med ny behandling.

Golv målade med Golvfärgalkyd eller Golvfärg V:

Art.nr 037957

Dammsugning (eventuellt sopning av målad yta). Tvättning med varmt vatten samt
allrengöringsmedel. Tvätta golvet med trasa eller mopp.
OBS! Starkare lösningsmedel kan lösa upp och förstöra ytan.
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KLARLACKADE GOLV
Skötselråd
för golv behandlade med lack och olja från Beckers
Trägolv behandlade med klarlack:
Dammsug golvet eller torka med en fuktig trasa. Använd handljummet vatten och
allrengöringsmedel. Tvättning skall göras med fuktig trasa, inget överflödigt
vattenanvändande, torrtorka med trasa.
OBS! För mycket vatten kan skada trägolvet.

Trägolv behandlade med olja:
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Dammsug golvet. Våttorka med handljummet vatten tillsatt med såpa eller ett
allrengöringsmedel. Golvytor som fått s k "gångbanor", d v s ställen där golvoljan
slitits bort, gör en ny inoljning med Beckers Golvolja.

TRÄFASADER
Skötselråd
Träfasader
Läs detta först:
Vid tvättning av träfasader avråder vi från användandet av högtryckstvätt.
De målade ytorna skall vara i så gott skick att de inte direkt suger upp

vatten vid rengöringen (något lite vatten tränger alltid in). Är ytorna
i så dåligt skick att de suger upp vatten, ytorna blir mörka, rekommenderar vi en ommålning. Börja alltid med att tvätta rent nedifrån
och uppåt. Vid tvättning använd kommunalt vattentryck.
Rengöring av träfasader och träplank m m:
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Tvätta med varmt vatten ca 35°C. Använd Tarväck Fasadtvätt eller likvärdigt i
5% lösning. Lägg på rengöringsmedlet med skurborste eller levang. Skölj bort
rengöringsmedlet med vattenslang och med kommunalt vattentryck. Ett bra
alternativ är att använda en NITOClean skumspruta från Euroclean. Om ytorna
är mögelangripna används Alg & Mögeltvätt. För närmare information kontakta
din närmaste Beckers-färghandlare.

PUTSFASADER
Skötselråd
Putsfasader
Läs detta först:
Vid tvättning av putsfasader avråder vi från användandet av högtryckstvätt.
Alltför många putsfasader har fått stora och dyra skador på grund av
högtryckstvättning.
Väggytorna som skall tvättas skall vara i mycket gott skick. Suger väggytan
upp vatten innan ni börjar tvätta, då avråder vi från en fasadtvätt. En
borstning av ytan samt ommålning är antagligen bättre för huset är en
rengöring med vatten. Kontakta din Beckers-färghandlare för råd om målningsbehandling.

Rengöring av målade puts-, betong- och lättbetongfasader i mycket gott
skick:
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Tvätta med handljummet vatten. Använd rengöringsmedel Tarväck Fasadtvätt eller
likvärdigt i 5% lösning. Rengöringsmedlet påföres med tvättpensel. Skölj bort det
smutsiga rengöringsmedlet med vattenslang och kommunalt vattentryck alt. med
rent vatten och tvättpensel. Ett bra alternativ är att använda en NITOClean skumspruta från Euroclean. För närmare information kontakta din närmaste Beckersfärghandlare.

VÅTRUM
Skötselråd
för våtrum målade med Beckers Våtrumssystem
Beckers Våtrums-system ger en mycket vattenbeständig, slagtålig och
smutsavvisande yta. Varje komponent i systemet innehåller mögelförhindrande medel.
• Ett våtrum kräver litet extra omsorg och regelbunden rengöring för att det skall
behålla sitt fina utseende länge. Första tiden efter nymålningen bör man handskas försiktigt med ytorna. Ytan skall torka minst en vecka innan den utsätts för
vattenbegjutning.
• Kontrollera att tätningar kring genomföringar och håltagningar är intakta. Täta
nya skruvhål och håltagningar omgående.
• Se till att ventilationen är tillfredsställande och fungerar som avsetts. Ta för vana
att efter duschning föra bort vatten från golvet med gummiskrapa. Dra ej för
duschdraperi. Ställ dörren på glänt. På så sätt kan luftfuktigheten hållas nere
och möjligheterna för mögeltillväxt begränsas.
• Väggarna måste med jämna mellanrum rengöras från kalkavlagringar, tvålrester
och dylikt, speciellt viktigt är detta vid utsatta ställen som duschplats, vid och
under badkar och tvättställ. Använd kalkavlösande rengöringsmedel, t ex
Kalkosan och mjuk borste. Skölj med rent vatten och torka ytan.
• Normal rengöring görs med vanliga syntetiska tvättmedel. Rengöringsmedel och
redskap med slipande effekt skadar ytan och skall inte användas. Använd inte
heller sprit (t ex T-Röd) eller starka lösningsmedel, då dessa löser
upp färgen. Ta som regel att tvätta nerifrån och upp, skölj med rent vatten och
torka ytan.
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• Beckers Alg och Mögeltvätt som har en blekande effekt och kan vara ett
effektivt fläckborttagningsmedel, även för mögelfläckar.

