Golvfärg Trä

Har hög kvalitet och ger ett tåligt slutresultat
Skonsam mot både människa och miljö
God täckförmåga
Har trägolvet börjat se lite trist ut på senaste
tiden? Måla om det med Beckers Golvfärg Trä.
Golvfärg Trä är en vattenburen golvfärg av hög
kvalitet avsedd för täckmålning av trägolv
inomhus. Färgen innehåller inga starka
lösningsmedel och är därför skonsam mot dig
som målar och miljön. Färgen är lätt att måla
med och ger ett hållbart, täckande slutresultat.

Teknisk information
ANVÄNDNINGSOMRÅDE
Inomhus

MATERIALÅTGÅNG
6 - 8 m²/l

GLANS
Halvblank

VERKTYG
Pensel, roller

MÅLNINGSTEMPERATUR
Mellan +8°C till ca +25°C yttemperatur

TORKTID VID +23°C OCH 50% RELATIV
LUFTFUKTIGHET
Klibbfri efter 4 timmar. Övermålningsbar efter 8 timmar.

VERKTYGEN RENGÖRES MED
Vatten eller penseltvätt

BINDEMEDEL
Akrylat

VOC
Gränsvärde (Kat A/d): 130 g/l (2010). Produktens VOC <
130 g/l.
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För bästa resultat måla alltid om golvet för att undvika
struktur-, kulör- och glansskillnader. Vid fläckbättring
försök att efterlikna golvfärgens
struktur/gräng/penselränder för att minimera risk för
struktur-, kulör- och glansskillnader.

Förberedelse av ytor
NYMÅLNING OMÅLAT TRÄGOLV: Rengör från smuts
och damm. Eventuell fiberresning efter rengöring slipas
ned med fint slippapper. Kvistar stryks med Beckers
Kvistlack. Grundmåla med Beckers Panelgrund för att
minska risken för missfärgning av trähartser. Minst 1
gång grundning är nödvändig, ibland krävs ytterligare
ett skikt beroende av underlagets skick. Låt grundfärgen
torka 16 timmar.

Övrigt
Normalt sett kan golvet börja användas efter 1-2 dygn.
Innan dess bör man vara försiktig med det behandlade
golvet. För tyngre belastning av golvet t ex soffa eller
skåp, bör golvet få torka i 5 dygn då full genomhärdning
av färgfilmen skett. Torktider som är angivna gäller för
normal temperatur och fuktighet på golvet, 23°C och
50% fuktighet. Vid kallare yta och högre luftfuktighet
förlängs torktid.

OMMÅLNING TIDIGARE MÅLADE ELLER LACKADE
TRÄGOLV: Spruta på Beckers Inomhustvätt och låt
skummet verka några minuter, torka sedan av ytan med
en fuktig microfiberduk. Mattslipa blanka ytor med
medelfint slippapper.

Viktigt

Måla

Måla ej på ytor som har lägre temperatur än +8°C.

För bästa resultat måla 2 gånger med oförtunnad
Golvfärg Trä.

Omröres väl från botten före användning.
Golvet får sin fulla slitstyrka och kan belastas fullt efter 5
dygn.

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.

För mer information, läs våra arbetsråd, broschyrer och
hemsida.

Skötselråd
Vardaglig skötsel
Dammsug eller torrmoppa golvet. Vid våttorkning,
använd en väl urvriden trasa/mopp och ett
allrengöringsmedel eller diskmedel. OBS! Använd aldrig
sprit, starkare rengöringsmedel eller rengöringsmedel
som innehåller vaxer.

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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Bättring/kompletterande behandling
Rengör golvet noggrant och slipa av ytan med ett fint
slippapper. Bättra alltid med samma produkt som ytan
senast är målad med och om möjligt samma satsnummer
som senast använts. Vid annat satsnummer eller
bryttillfälle av kulör kan en mindre kulöravvikelse
förekomma.

