
Scotte Grund

Färgen som gör grundjobbet skonsamt både
under och efter målning. Scotte Grund är en
heltmatt grundfärg som används för väggar och
tak inomhus. Det finns många fördelar med att
måla med Scotte Grund – den fungerar på olika
underlag, har en god fyllighet och ger ett jämnt
och snyggt slutresultat. Färgen är fri från
organiska lösningsmedel och filmbildare vilket
gör den skonsam för dig som målar och lämplig i
extra känsliga miljöer där allergi kan
förekomma. 

Teknisk information
ANVÄNDNINGSOMRÅDE
Inomhus

MATERIALÅTGÅNG
4 - 7 m²/l

VERKTYG
Pensel, roller, spruta

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

BINDEMEDEL
Sampolymer

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

För aktuell uppdatering: www.beckers.se

Förvaras frostfritt

Gör arbetsmiljön mer skonsam och allergivänlig
Nästintill luktfri vid målning och torkning
Utmärkt fyllighet som stoppar underlagets sugning och ger jämn glans på täckfärgen

Astma- och Allergiförbundets rekommendation gäller ej under applicering av färgen utan först 2 veckor efter avslutad
målning. Iakttag försiktighet och sörj för god ventilation under avklingningstiden (2 veckor).
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Förberedelse av ytor
OMÅLADE YTOR: Rengör ytorna från smuts och damm. 

TIDIGARE MÅLADE YTOR: Spraya på Beckers
Inomhustvätt och låt verka några minuter, torka sedan
av ytan med en fuktad microfiberduk. 

LIMFÄRGSMÅLADE YTOR: Tvätta bort limfärgen med
vatten. Använd Beckers Tapetgrund enligt faktablad. 

KALKADE YTOR: Skrapa och borsta ytan väl. Använd
Beckers Tapetgrund enligt faktablad.

Måla
Fördela färgen jämt och flödigt över ytan i 1 lager. Vid
sprutmålning använd munstyckestorlek 0,017-0,021

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.

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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