
Interio Väggfärg 7

Interio Väggfärg 7 är en vattenburen, matt färg
avsedd för målning av väggar och tak inomhus.
Färgen är lämplig för ny- eller ommålning av
ytor i puts, betong, skivor av träfiber, spån och
gips samt väv och tapet.

Teknisk information
ANVÄNDNINGSOMRÅDE
Inomhus

MATERIALÅTGÅNG
8 - 10 m²/l

GLANS
Matt

VERKTYG
Spruta, pensel, roller

MÅLNINGSTEMPERATUR
Mellan +10°C till ca +25°C yttemperatur
TORKTID VID +23°C OCH 50% RELATIV
LUFTFUKTIGHET
Klibbfri efter 0,5 timmar. Övermålningsbar efter 3
timmar.

SPÄDNING
Vatten

VERKTYGEN RENGÖRES MED
Rengör verktygen med vatten och tvål.

BINDEMEDEL
Sampolymer

VIKTTORRHALT
53 %

TORRHALT
39 %

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

För aktuell uppdatering: www.beckers.se

Förvaras frostfritt

Ger en fin, matt och avtorkningsbar yta
God täckförmåga
Gulnar inte
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Förberedelse av ytor
Omålade ytor: Avlägsna först damm och smuts med
borste eller skrapa. Laga eventuella skador med något av
Beckers spackel avsedda för vägg. Slipa med medelfint
slippapper. Grundmåla en gång med Interio Grundfärg. 

Målade ytor: Spruta på Beckers Inomhustvätt och låt
skummet verka några minuter, torka sedan av ytan med
en fuktig microfiberduk. Laga eventuella skador med
något av Beckers spackel avsedda för vägg. Slipa med
medelfint slippapper. Grundmåla en gång med Interio
Grundfärg. 

Limfärgsmålade ytor: Tvätta bort med rikligt med vatten.
Grundmåla med Beckers Tapetgrund. 

Kalkade ytor: Skrapa och borsta noga. Grundmåla med
Beckers Tapetgrund.

Måla
Applicera 2 strykningar Interio Väggfärg 7. 

Teoretisk sträckförmåga 8-10m 2 . 
Praktisk sträckförmåga beror på appliceringsmetod, skick
och struktur på samt hur sugande underlaget är.

När du målat klart
Lämna avfall i vätskeform till insamlingsplats för farligt
avfall.

Skötselråd
Vardaglig skötsel: Torka av ytorna med en fuktig trasa.
Tänk på att matta ytor generellt sett är känsligare för
uppglansning samt kan bli flammiga vid kraftig
rengöring. 

Fläckborttagning: Använd handdiskmedel eller
allrengöringsmedel. Svarta missfärgningar
(metallsvärtning) som uppstått när man gnidit t ex
nycklar eller ringar mot den målade ytan raderar man
bort med ett rent radergummi. Använd aldrig starka

lösningsmedel eller sprit. 

Bättring: 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. För bästa resultat bättra därför alltid en vägg
från hörn till hörn för att undvika struktur-, kulör- och
glansskillnader. Vid fläckbättring försök att efterlikna
väggens struktur/gräng genom att använda samma typ
av roller för att minimera risk för struktur-, kulör- och
glansskillnader. Små fläckar stöpplas med pensel.

Viktigt
Undvik målning om ytan är kallare än +10°C. 

Väggfärgens goda egenskaper uppnås först efter ca 14
dagar vid normal rumstemperatur 23°C. Undvik hård
nedsmutsning och rengöring av ytorna fram till dess att
väggfärgen har härdat klart. 

Besök www.beckers.se för mer information.

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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