Våtrumsgrund

Tätar och skyddar väggarna mot vatten och fukt
Ger en halvblank yta som är lätt att hålla ren
Godkänt av Måleribranschens Våtrumskontroll för våtrum
Att renovera badrummet kan vara slitsamt, men
det kräver ändå noggrannhet och bra produkter.
Beckers Våtrumsgrund är en grundfärg för helt
vattentäta och slitstarka ytor i rum som är
vattenutsatta, exempelvis dusch- och badrum
samt tvättstugor. Våtrumsgrund ingår
tillsammans med Våtrumstäck i Beckers
målningssystem som är godkänt av
Måleribranschens Våtrumskontroll för våtrum.
Färgen används till förlimning, limning och
grundning av väv på gipsskivor, puts och
betong. Måla med Beckers våtrumssystem för ett
tätt skikt som skyddar mot vatten och fukt
utifrån.

Teknisk information
ANVÄNDNINGSOMRÅDE
Inomhus

MATERIALÅTGÅNG
7 m²/l

VERKTYG
Pensel, roller, spruta

MÅLNINGSTEMPERATUR
Mellan +10°C till ca +25°C yttemperatur

TORKTID VID +23°C OCH 50% RELATIV
LUFTFUKTIGHET
Klibbfri efter 3 timmar. Övermålningsbar efter 6 timmar.

BINDEMEDEL
Sampolymer
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och hemsida.

Förberedelse av ytor
TIDIGARE MÅLADE YTOR: Spruta på Beckers
Inomhustvätt och låt skummet verka några minuter,
torka sedan av ytan med en fuktig microfiberduk. Blanka
ytor bör nedmattas genom slipning med medelgrovt
slippapper.
VINYLTAPETER: Spaltbara vinyltapeter nedrives. Ej
nedrivbara vinyltapeter rengöres från kalk, tvålrester och
smuts, torkas sedan av med Röd Etanol för att avlägsna
rester av mjukgörare. Mjuka och tjocka PVC materiel
avlägsnas helt.
PUTS, BETONG, GIPSSKIVOR: I-, på- och bredspackling
görs med något av Beckers spackel avsedda för våtrum.

Måla
Ytorna skall vara rena och torra. Sugande ytor skall
förlimmas med Våtrumsgrund förtunnad med vatten i
förhållandet 1:1. Väven limmas och grundas med
Våtrumsgrund. Detta kan ske vått i vått. Färdigmåla 2
gånger med Våtrumstäck.

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
Sörj för god luftväxling vid målning i dåligt ventilerade
utrymmen.
OBS! Måla ej på ytor som har lägre temperatur än +10°C.
Intorkad färg på huden tas bort med T-röd. Skydda därför
händer med bomullshandskar vid vävuppsättning.

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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För mer information, läs våra arbetsråd, broschyrer

