
Magnetmaling

Forvandl væggen til en brugbar opslagstavle.
Beckers Magnetmaling anvendes bedst på
overflader af sandspartel, puds, beton,
træfiberplader, spånplade, gips, væv og tapeter.
Med Beckers Magnetmaling får du en mat
mørkegrå farve. Ønsker du en anden farve, kan
du bare overmale magnetmalingen med en
valgfri farve uden at miste magnetmalingens
funktion. 

Teknisk information
BRUGSOMRÅDE
Interiør

RÆKKEEVNE
4 - 5 m²/l

VÆRKTØJ
Pensel, rulle

PÅFØRINGSTEMPERATUR
Mellem+5°C op til ca +25°C overfladetemperatur

BINDEMIDDEL
Vinyl acetate ethylene (VAE)

For seneste version: www.beckers.dk

Opbevares frostfrit

Kan overmales med væg- eller træværksmaling uden at miste sin funktion.
Gør væggen brugbar som opslagstavle.
Giver en flot mat og mørkegrå overflade.
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Forberedelse af overfladen
Fjern først snavs og støv med børste eller skrab det af.
Overfladen skal være jævn og glat, samt forankret i
underlaget. Eventuelle skader repareres med Beckers
Snickerispartel eller Spartel. Slib med et fint sandpapir
120/180. Nyt glasfibervæv, beton og puds forgrundes
med Scotte Grund.

Påføring
Rør malingen grundigt. Påfør malingen fyldigt med
pensel eller skumgummirulle/ filtrulle. For bedste resultat
skal 1 liter maks. række til 4-5 m2. Lad malingen tørre i ca.
24 timer før andet lag påføres. Efter ca. 24 timer kan
Beckers Magnetmaling overmales med Elegant
Vægmaling, Scotte eller Elegant Aqua Træ & Metal.

Når du er færdig med at male
Åbnede beholdere skal lukkes forsvarligt og opbevares
stående, for at undgå lækage. Fjern mest mulig maling fra
værktøj før rengøring. Flydende malingrester skal ikke
hældes i afløb, men indleveres til genbrugsstation. Tom
og rengjort emballage leveres til genbrug.

Vigtigt
Ved vask af pensler o.a. husk at skylle vasken/beholderen
grundigt, da jernindholdet i malingen har tendens til at
misfarve.
Undgå maling, hvis overfladen er koldere end +5°C.

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

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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