
Mineral Season
Extender

Beckers Mineral Season Extender er en
vandfortyndbar, alkalibestandig
silikonemodificeret akrylmaling, der beskytter
beton mod fugt og karbonisering. Beckers
Mineral Season Extender virker også mod
regnpåvirkning og har udvidet
temperaturinterval for påføring.

Beckers Mineral Season Extender anbefales til
boliger, kommercielle-, lager- og industrielle
bygninger samt parkeringshuse. CE-mærket i
henhold til EN1504-2.

Teknisk information
BRUGSOMRÅDE
Eksteriør

RÆKKEEVNE
8 m²/l

GLANS
Helmat

VÆRKTØJ
Sprøjte, pensel, rulle

PÅFØRINGSTEMPERATUR
Overfladen, der skal males, skal være tør,
omgivelsestemperaturen skal være mindst +2 ° C og
den relative luftfugtighed under 90%. Undgå at male i
direkte sollys.

TØRRETID VED +23°C OG 50% RELATIV
LUFTFUGTIGHED
Overmalbar efter ca. 3 timer ved +23°CC og 50% RF og
afhængig af kulørvalg

BINDEMIDDEL
Silikonemodificeret akrylat

DENSITET
Silikonemodificeret akrylat

VOC
Grænseværdi (Kat A/c): 40 g/l (2010). Produktets VOC <
40 g/l.

Udvidet temperaturinterval ift. påføring, fra +2 C til +30 C
Kan overmales efter kun 3 timer.
Tidlig modstandsdygtighedoverfor regn selv i koldt og fugtigt vejr.
Udvidet temperaturinterval ift. påføring, fra +2 C til +30 C
Kan overmales efter kun 3 timer.
Tidlig modstandsdygtighedoverfor regn selv i koldt og fugtigt vejr.
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Forberedelse af overfladen
Overfladebehandling Umalede overflader:
Underlaget skal være tilstrækkeligt tørt og hårdt inden
behandling. (Ny beton og overflader af cementpuds må
tidligst behandles efter 4 uger og skal være hvidtør).
Rengør de umalede overflader for snavs, støv og salt.
Overflader med skimmel, mos osv. rengøres med egnet
produkt i henhold til anvisningerne til
rengøringsproduktet. Glatte overflader og cementhud
skal altid behandles mekanisk og skabes væk inden
malebehandling. Udfør nødvendige reparationer med
egnede produkter i henhold til anvisningerne.

Tidligere malet overflade:
Overfladen rengøres ved at fjerne snavs, støv eller salt.
Overflader med skimmel, mos osv. rengøres med egnet
produkt i henhold til rengøringsproduktets anvisninger.
Fjern eventuel afskallet og og løstsiddende maling. Vælg
fjernelsesmetoden i henhold til styrken på underlaget og
malingstypen, der skal fjernes (f.eks stålbørstning,
trykvask med varmt vand eller våd sandblæsning). Udfør
nødvendige reparationer med egnede produkter i
henhold til anvisningerne.

Påføring
Behovet for grunding afgøres fra gang til gang. Det
anbefales at grunde sugende underlag med Beckers
Primex Mineralgrund eller at tilsætte Primex Gel i første
lag. Følg anvisningerne for det pågældende produkt ved
grunding.

Påfør to lag af produktet med den ønskede
påføringsmetode og i henhold til anvisningerne.

Rulle, børste eller sprøjte. Ved sprøjtning anvend min.
dysestørrelse 0,68 mm (0,027 ")

Når du er færdig med at male
Må ikke tømmes i kloakafløb, kloaksystem eller i naturen.

Vedligehold
Beskidte overflader kan vaskes omhyggeligt med en
højtryksrenser uden rengøringsmiddel tidligst en måned
efter overfladebehandlingen. Afvaskningen kan efterlade
permanente mærker på overfladen, så det område der
skal vaskes, skal udformes på en iøjnefaldende måde efter
strukturerne. Rengør tørt, løst snavs let med en blød
børste uden at gnide overfladen.

Overflader malet med Beckers Mineral Season Extender
kan vedligeholdes med Mineral Season Extender,
Betongskyddsfärg eller Kivisil.

Vigtigt
Omrør malingen inden brug. Sørg for at have nok maling
fra samme produktionsbatch, så du sikre en ensartet
overflade. Hvis du alligevel bruger forskelllige
batchnumre, så mal området mellem det gamle og det nye
batch med en 1:1 blanding af de to batchnumre. Mal sådan
at overgangen mellem malingsbatcherne er så lidt
iøjnefaldende som muligt. Ensartede overflader males
uden afbrydelser.
Følg de anbefalede anvisninger for at sikre, at malingen
giver tilstrækkelig beskyttelse.

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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