Strukturmedel

Ger en tilltalande putsstruktur
Kan blandas med färger för både inomhus- och utomhusbruk
Finns som fin- och mediumgraderad
Vill du ha en grövre yta när du målar? Använd
Beckers Strukturmedel för att ge den målade
ytan ett putsliknande resultat. Strukturmedlet är
ett torrt pulver som kan blandas i de flesta av
Beckers vägg- och fasadfärger, inomhus och
utomhus. Kombinationen färg och
Strukturmedel kan användas på de flesta
underlag såsom lättbetong, betong, gips,
glasfiberväv och tidigare målade ytor. Beroende
på vilken struktur du vill åt finns Beckers
Strukturmedel i två varianter - fin och medium.
"Fin" ger en slätare putsstruktur och "Medium"
ger en normal putsstruktur.
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Förberedelse av ytor
INOMHUS: Förbehandla enligt föreskrifterna för
respektive blandningsfärg. Ytor där putsstruktur kan
användas är målade ytor, glasfiberytor, betongytor,
lättbetong, brädformsbetong etc. Släta och blanka ytor
ruggas upp med grovt sandpapper. Det ger ett bättre fäste
för strukturfärgen.
UTOMHUS: Förbehandla enligt föreskrifterna för
respektive blandningsfärg. Ytor där putsstruktur kan
användas är husgrunder, murar, fasader av betong,
lättbetong etc.

Applicera
Beroende på appliceringssätt, färgtyp och antal
strykningar får man fram en putsstruktur som liknar fin
spritputs, kvastad cement eller kalkputs.
Påläggning med långhårig roller eller trattspruta ger en
struktur som liknar fin spritputs och penselmålning med
mjuk plafond eller tvättpensel ger en struktur som liknar
kvastad cement eller kalkputs. 1 liter strukturmedel
räcker till 2,5 liter färg.
Inomhus: Applicera 1 eller 2 gånger beroende på önskad
strukturtäthet. Dra av ytan med en bred stålspackel
mellan behandlingarna. Vid sprutning skall färgen vara
outspädd.
Utomhus: Applicera med pensel, rulle eller trattspruta.
Färgen behöver i normala fall ej spädas. Färdigmåla 1
gång med vald färg utan strukturmedel för att få en
mjukare och tåligare yta.

Viktigt

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.

