
Grundfärg

Grundligt grundarbete lönar sig alltid. Med
Beckers Grundfärg minskar du insuget från
underlaget och stödjer upp slutresultatet vid
målning med täckfärg. Den vattenburna
grundfärgen användas främst för grundmålning
av tidigare omålade och målade väggar och tak.
Färgen kan målas på puts, betong,
sandspacklade ytor, träfiber-, spån-, och
gipsplattor samt väv och tidigare målade ytor.
Färgens fyllighet gör att du får ett mer täckande
och jämnt resultat vid slutmålning med täckfärg.

Teknisk information
ANVÄNDNINGSOMRÅDE
Interiört

MATERIALÅTGÅNG
4 - 7 m²/l

VERKTYG
Pensel, roller

MÅLNINGSTEMPERATUR
Undvik målning om ytan är kallare än +5°C
TORKTID VID +23°C OCH 50% RELATIV
LUFTFUKTIGHET
Klibbfri efter 0,5 timmar. Övermålningsbar efter 3
timmar.

VERKTYGEN RENGÖRES MED
Avlägsna/ta bort överskottet av färg/lack från verktygen
och rengör med vatten.

BINDEMEDEL
Sampolymer

VOC
Gränsvärde (Kat A/a): 30 g/l (2010). Produktens VOC <
30 g/l.

För aktuell uppdatering: www.beckers.se

Förvaras frostfritt

Stödjer upp vid slutmålning med täckfärg
God fyllighet och minskar insuget från underlaget
Obetydlig lukt vid målning och torkning
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Förberedelse av ytor
NYMÅLNING: Rengör ytorna från smuts och damm.
Spackla skarvar, spikhål och andra ojämnheter med
Beckers väggspackel. Slipa med fint slippapper. 

OMMÅLNING TIDIGARE MÅLADE YTOR: Spruta på
Beckers Inomhustvätt och låt skummet verka några
minuter, torka sedan av ytan med en fuktig
microfiberduk. 

LIMFÄRGSMÅLADE YTOR Tvätta bort med vatten,
grundmåla med Beckers Tapetgrund. 

KALKADE YTOR Skrapa och borsta ytan väl, damma av
och skölj väl. Patentera med Beckers Tapetgrund.

Måla
Grunda med Grundfärg helmatt.

Viktigt
Undvik målning om ytan är kallare än +5°C. 

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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