
Scotte Binder

Håll tapeterna på plats även när underlaget är
som torrast. Scotte Binder är en grundfärg som är
avsedd som förlimning före tapetsering och
uppsättning av väv i torra utrymmen. Färgen är
lämplig på sugande underlag såsom betong,
puts, vissa sandspacklade ytor, gipsskivor och
andra byggplattor. Scotte Binder är matt och
vittonad för att man lättare ska se var man
applicerat produkten. 

Teknisk information
ANVÄNDNINGSOMRÅDE
Interiört

MATERIALÅTGÅNG
4 - 8 m²/l

VERKTYG
Pensel, roller, spruta

MÅLNINGSTEMPERATUR
Mellan +5°C till ca +25°C yttemperatur

BINDEMEDEL
Sampolymer

För aktuell uppdatering: www.beckers.se

Förvaras frostfritt

Mycket god bindkraft
Får tapeter och väv att fästa bättre
Ger sugande underlag bättre fäste

V
er

si
on

 19
0

92
7

Beckers Färg 120 86 Stockholm
Tel 0200-21 21 22, fax 08-726 99 15
www.beckers.se 1

file:///C:/PDFconverterTempFolder/www.beckers.se


Förberedelse av ytor
OMÅLADE YTOR: Rengör ytorna från smuts och damm. 

LIMFÄRGSMÅLADE YTOR: Tvätta bort limfärgen med
vatten. Använd Beckers Tapetgrund enligt faktablad. 

KALKADE YTOR: Skrapa och borsta ytan väl. 

SPACKLING OCH ILAGNNGAR: Använd Scotte Spackel
sortiment. 

Måla
Applicera Scotte Binder direkt på underlaget. Det är
viktigt att hela ytan täcks av Scotte Binder men något
tjockt skikt behövs inte byggas upp. Scotte Binder kan
övermålas med Scotte Vägg- och takprodukter.

När du målat klart
Förslut öppnad förpackning väl. Ta bort mesta möjliga
färg från målningsverktygen före rengöring. Flytande
färgrester skall inte hällas i avloppet, utan lämnas till lokal
miljöstation. Väl tömda och rengjorda emballage lämnas
till återvinningsstationer eller -centraler.

Informationen i detta dokument är inte avsedd att vara uttömmande eller fullständigt. Informationen baserar sig på laboratorietester och
praktisk erfarenhet och är given efter vår bästa kunskap. Produktens kvalitet kontrolleras av vårt verksamhetssystem, baserat på krav av
ISO9001 och ISO14001. Som tillverkare kan vi inte kontrollera de omständigheterna under vilka produkten används eller de många faktorerna
som påverkar användandet och applicerandet av produkten. Tikkurila ansvarar inte för fall där produkten används i strid med anvisningarna
eller för otillämpliga ändamål. Vi förbehåller oss rätten att förändra den givna informationen ensidigt utan anmälan.
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