
Panelgrund

Beckers Panelgrund er en vandfortyndbar
grund- og dækmaling til træpaneler indendørs.
Panelgrund dækker effektivt knaster og gulnet
træ mod gennemslag. Beckers Panelgrund virker
godt mod nikotin, sod og vandskadede
træoverflader. Panelgrund er overmalbar med de
fleste af Beckers produkter til væg, loft og
træværk indendørs. Knastdækkende, grunder og
slutmaling i ét.

Teknisk information
BRUGSOMRÅDE
Interiør

RÆKKEEVNE
6 - 8 m²/l

GLANS
Mat

VÆRKTØJ
Pensel, rulle

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

TØRRETID VED +23°C OG 50% RELATIV
LUFTFUGTIGHED
Klæbefri efter 2 timer. Overmalbar efter 10 timer.

BINDEMIDDEL
Alkyd

VOC
Grænseværdi (Kat A/d): 130 g/l (2010). Produktets VOC
< 130 g/l.

For seneste version: www.beckers.dk

Opbevares frostfrit

Fire funktioner i en maling: knast, spærre, grund og slutmaling
Effektiv mod gennemslag af gulnet træ og knaster
Effektiv mod nikotin, sod og vandskadede træoverflader
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Forberedelse af overfladen
Gamle gulnede ubehandlede paneler: 
Vask med Beckers Malervask før maling.

Nye ubehandlede paneler: 
Rengør overfladen for snavs og støv før maling. Sprøjt
Beckers Malervask på efter behov og lad skummet virke i
nogle minutter, og tør derefter overfladen af med en
fugtig mikrofiberklud.

Tidligere lakerede eller malede overflader: 
Sprøjt Beckers Malervask på og lad skummet virke i nogle
minutter, og tør derefter overfladen af med en fugtig
mikrofiberklud. Hvis overfladen er blank, slibes den mat
med sandpapir.

Reperationer: 
Anvend Beckers Snickerispartel.

Påføring
Prøvemal overfladen for at vurdere, om det er
nødvendigt med en eller flere påføringer med Beckers
Panelgrund, hvilket afhænger af underlagets tilstand.
Mal derefter 1-2 gange med Beckers Panelgrund.
Underlag med kraftig gulning misfarver normalt første
lag, men bindes i dette og påvirker ikke efterfølgende lag.
For stærkere overflade eller anden glans og farve, påfør til
slut en af Beckers vandbaserede produkter til indendørs
brug.

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
For at opnå bedste resultat lad altid panelgrunderen tørre
i mindst 10 timer før næste lag påføres (med Gulvmaling
Træ, vent mindst 16 timer). Længere tørretid øger de
isolerende egenskaber. Beckers

Panelgrund mindsker risiko for knastgennemslag, dog
kan slutresultatet variere afhængigt af knasternes
karakter. Der anbefales derfor forbehandling af knaster
med Beckers Knastlak for et ekstra holdbart resultat. Kan
blandes med maks. 6% Avatint tonepasta.
Undgå maling, hvis overfladen er koldere end +5°C. Lav
temperatur og høj luftfugtighed forlænger tørretiden.
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
rs

io
n 

22
03

18

Tikkurila Danmark A/S
Vallensbækvej 46, DK-2625 Vallensbæk
Tlf. nr. 4363 1611
www.beckers.dk 2


	Teknisk information
	Forberedelse af overfladen
	Påføring
	Når du er færdig med at male
	Vigtigt

