
Beckerplast 10

Beckerplast 10 er en vandfortyndbar, vægmaling
til tørre rum indendørs. Den er beregnet til
maling af nye og tidligere malede flader. Den er
velegnet på f.eks. puds, beton, sandspartlede
overflader, træfiber- og gipsplader, væv, tapet og
lign.

Teknisk information
BRUGSOMRÅDE
Interiør

RÆKKEEVNE
6 - 8 m²/l

GLANS
Mat

VÆRKTØJ
Pensel, rulle, sprøjte

PÅFØRINGSTEMPERATUR
Undgå at male, hvis overfladen er koldere end +5°C.

For mere information, læs vores arbejdsråd, brochurer
og hjemmeside.

TØRRETID VED +23°C OG 50% RELATIV
LUFTFUGTIGHED
Klæbefri efter 0,5 timer. Overmalbar efter 3 timer.

BINDEMIDDEL
Vinyl acetate ethylene (VAE)

VOC
Grænseværdi (Kat A/a): 30 g/l (2010). Produktets VOC <
30 g/l.

For seneste version: www.beckers.dk
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Forberedelse af overfladen
FORBEHANDLING Rengør nye flader for støv og snavs.
Tidligere malede flader sprøjt Beckers Malervask på, og
lad skummet virke nogle minutter. Tør så overfladen af
med en fugtig mikrofiberklud. Blanke flader slibes matte,
og støvet fjernes. Ved behov spartles fladerne med
Breplasta vægspartel. Grundes med Scotte Grund.

FÆRDIGBEHANDLING Beckerplast 10 påføres med rulle,
pensel eller sprøjte i to lag.

Vigtigt
Fjern mest mulig maling fra malingsværktøjet før
rengøring. Flydende malingsrester må ikke hældes ud i
afløbet, men skal afleveres hos din lokale miljøstation.
Ordentligt tømt emballage afleveres til genbrugsstationer
eller -centraler.

Informationen i dette dokument er ikke beregnet på at være udtømmende eller fuldstændigt. Informationen baserer sig på laboratorietests og
praktisk erfaring, og er givet efter vores bedste kundskaber. Produkternes kvalitet kontrolleres af vores virksomhedssystem, baseret på krav om
ISO9001 og ISO14001. Som producent kan vi ikke kontrollere de omstændigheder, under hvilke produkterne anvendes eller de mange faktorer
som påvirker brugen og påføring af produkterne. Tikkurila er ikke ansvarlig for tilfælde hvor produkterne anvendes i strid med anvisningerne
eller for uanvendelige objekter. Vi forbeholder os retten at forandre den givne information uden varsel. Ve
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