
Interio
Kombigrund

Interio Kombigrund er en vandfortyndbar
plastmaling, der kan anvendes som grund og
topmaling indendørs på glasfilt, glasvæv og
fiberfilt, for at sikre en ensartet bund. Den er
velegnet til færdigbehandling med Interio
Kombigrund eller anden vægmaling fra Beckers
med en glans på max. 7.

Teknisk information
RÆKKEEVNE
6 - 8 m²/l

GLANS
Helmat

VÆRKTØJ
Sprøjte, pensel, rulle

PÅFØRINGSTEMPERATUR
Mellem +5°C til ca. +25°C overflade temperatur.

VÆRKTØJ RENGØRES MED
Vand eller Penselvask

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

Opbevares frostfrit
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Forberedelse af overfladen
Nyopsat filt eller glasvæv kan grundes, når det er naptør
ca.
1/2-1 time efter opsætning: Omrøres godt før bruk.
Underlaget skal være rent, fast og smittefrit samt
bærerdygtig
for malerbehandling

Påføring
Grund med Interio Kombigrund og
mal første gang allerede 3-4 timer efter. Vent 24 timer før
færdigmaling 2 gange med Interio Kombigrund
foretages.
Ved brug af anden færdigfarve fra Beckers, skal
Interio Kombigrund være helt tør, da der ellers kan opstå
sprækker/krakeleringer

Vedligehold
Rengøring

Everyday Care: Tør overfladerne af med en fugtig klud.
Husk, at matte overflader generelt er mere følsomme over
for at blive poleret, når de rengøres kraftigt.

Fjernelse af pletter: Brug håndopvaskemiddel eller
almindeligt rengøringsmiddel. Rustpletter kan fjernes
med eddike. Sort misfarvning som følge metal, der gnides
mod den malede overflade, kan fjernes med et rent
viskelæder. Brug aldrig stærke opløsningsmidler eller
sprit.

Touch up; Anvend altid det samme produkt, som
overfladen sidst blev malet med, og om muligt det samme
batchnummer som sidst brugt. Der kan forekomme en
lille farveforskel ved pletvis påføring. Det bedste resultat
opnås ved at male fra hjørne til hjørne, for at undgå
forskelle i struktur, farve og glans. Forsøg at anvende
samme type malerrulle eller pensel, for minimere risikoen
for forskelle i struktur, farve og glans. Små områder kan
duppes med en pensel.

Andet; Vægmalingens gode kvaliteter opnås først efter
cirka 14 dage ved normal stuetemperatur på 23 °C. Undgå
hård tilsmudsning og rengøring af overfladerne, indtil
vægmaling er gennemhærdet.

Vigtigt
Undgå a male, hvis overfladen er koldere end +5°C.

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.
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