
Primer
Lackfärgsgrund

Beckers Primer Lackfärgsgrund är en
högkvalitativ vattenburen grundfärg anpassad
för möbler och snickerier inomhus. Grundfärgen
fyller ut små ojämnheter och hindrar insugning i
underlaget och skapar därför goda
förutsättningar för lackfärgen att uppnå bästa
slutresultat.

Teknisk information
ANVÄNDNINGSOMRÅDE
Inomhus

MATERIALÅTGÅNG
8 - 10 m²/l

GLANS
Matt

VERKTYG
Pensel, roller, spruta

MÅLNINGSTEMPERATUR
Mellan +10°C till ca +25°C yttemperatur
TORKTID VID +23°C OCH 50% RELATIV
LUFTFUKTIGHET
Klibbfri efter 2 timmar. Övermålningsbar efter 8 timmar.

VERKTYGEN RENGÖRES MED
Vatten eller penseltvätt

BINDEMEDEL
Akrylat

Ger ett jämnare slutresultat
Säkerställer en fyllig och vacker slutyta
Förbättrar täckfärgens vidhäftning till ytan
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Förberedelse av ytor
OMÅLADE YTOR: Säkerställ att ytan är fast och fri från
damm. 

MÅLADE YTOR: Rengör ytan med Beckers Inomhustvätt
enligt rekommendation på förpackningen. Blanka ytor
mattslipas med fint slippapper. Eventuella skador lagas
med Beckers Snickerispackel, slipa sedan lätt. 

FABRIKSLACKERADE OCH ICKE-SUGANDE YTOR:
Grundmålas med Beckers Häftgrund.

Måla
Grundmåla med 1 strykning Primer Lackfärgsgrund.
Måla med pensel eller spruta. På stor ytor kan roller
användas, eftersläta med en flat pensel.

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

Rör om färgen väl från botten av förpackningen. 

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. V
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