
Tradition Rödfärg

Produkten är utgången.

Måla träfasaden traditionell i falurött. Tradtion
Rödfärg är en fasadfärg som är lämplig på
ohyvlat tryckimpregnerat trä samt ytor tidigare
målat med slamfärg. I denna färg har vi ersatt
den klassiska slamfärgens blypigment med
syntetiska pigment för att färgen ska bli mer
skonsam för både dig som målar och naturen.
Traditon Rödfärg är enkel att måla med och ger
en vacker helmatt yta.

Teknisk information
ANVÄNDNINGSOMRÅDE
Exteriört

MATERIALÅTGÅNG
3 - 4 m²/l

GLANS
Helmatt

VERKTYG
Pensel

MÅLNINGSTEMPERATUR
Mellan +5°C till ca +25°C yttemperatur
TORKTID VID +23°C OCH 50% RELATIV
LUFTFUKTIGHET
Klibbfri efter 1 timmar. Övermålningsbar efter 24 timmar.

BINDEMEDEL
Linolja/Vetemjöl

VOC
Gränsvärde (Kat A/d): 130 g/l (2010). Produktens VOC <
130 g/l.

För aktuell uppdatering: www.beckers.se

Förvaras frostfritt

Utmärkt till tidigare slamfärgsmålade hus
Lätt att måla med och ger ett vacker helmatt slutresultat
Skonsam mot naturen och den som målar
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Förberedelse av ytor
Tvätta smutsiga ytor med Beckers Utomhustvätt.
Behandla mögel- och algpåväxt med Beckers Alg &
Mögelmedel. Borsta bort lös färg och grånat poröst trä
med en piassavakvast. Slipa, raspa upp hartsrika kvistar
för bättre vidhäftning. Nytt ohyvlat trä grundas med
Beckers Tradition rödfärg som förtunnats med 10-20%
vatten.

Måla
Färdigstryk 1 gång med förtunnad färg, ca 10% vatten.
Måla så tunt som möjligt. Tidigare rödfärgsmålat virke
målas en gång med Beckers Tradition rödfärg som
förtunnats med ca 10% vatten. Måla så tunt som möjligt.

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.

Viktigt
Rör sparsamt om färgen före användning. Omrörning
tunnar färgen snabbt. Underlaget ska vara torrt vid
ommålning, max 16% fuktkvot. Hyvlade ytor samt bilade
stockar ska ruggas upp med ett grovt sandpapper före
målning. Nytt tryckimpregnerat virke ska stå en säsong
före målning. Måla inte på solhetaytor. Måla inte heller vid
risk för regn inom det närmaste dygnet eller dagg inom 1-
2 timmar från det att målningen avslutats. Skydda sockel,
stuprör och fönster med skyddspapp eller plast under
målningsperioden för att undvika missfärgning. 

För mer information läs våra arbetsråd, broschyrer och
hemsida.

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. V
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