Metall Lackfärg

Motverkar fettfläckar- slitstark yta
God täckförmåga
Lätt att måla med
Produkten utgår 2021.

Teknisk information

Beckers Metall Lackfärg är speciellt utvecklad för
målning av rostskyddade metallobjekt som
maskindelar, redskap, stålmöbler och plåt. Denna
högglansiga alkydfärg ger en blank, slitstark yta
med snabb torkning. Motstår fläckar från olja
och fett.

ANVÄNDNINGSOMRÅDE
Utomhus

MATERIALÅTGÅNG
10 - 12 m²/kg

GLANS
Högblank

VERKTYG
Pensel, roller

MÅLNINGSTEMPERATUR
Lägst +7°C yttemperatur.
Torktiden gäller vid +23°C och 50% RH

TORKTID VID +23°C OCH 50% RELATIV
LUFTFUKTIGHET
Klibbfri efter 4 timmar.
Övermålningsbar efter 12 timmar.
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Förberedelse av ytor
Tvätta smutsiga ytor. Skrapa, slipa och borsta bort rost
och lös färg. Slipa blanka, hårda lackytor matta. Grunda
stålytor med Primex Rostskyddsgrund.
FÖRZINKAD PLÅT SOM INTE ÄR PASSIVISERAD MOT
VITROST, ALUZINK OCH ALUMINIUM:
Tvätta med Beckers Utomhustvätt och skölj väl.
Förekomst av rost avlägsnas helt till plåtren yta. När ytan
är torr och ren, grunda med Primex Rostskyddsgrund.
Bästa resultat för målning på ett nytt galvaniserat ark som
inte är passiverad mot vitrost uppnås om ytan först åldras
ett år utomhus.
PASSIFIERAD FÖRZINKAD PLÅT: Kan inte målas.

Måla
Applicera Metall Lackfärg 1-2 gånger med lätt slipning
mellan strykningarna.

Viktigt
Rör vid behov om färgen före användning.
Underlaget skall vara torrt vid målning. Måla inte på
solheta ytor. Måla inte heller utomhus vid risk för regn
och dagg inom ca 3 timmar från målningens avslutande.

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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Besök www.beckers.se för mer information.

