
Perfekt Plus Vindue
& Træværksmaling

Giv de udendørs trædetaljer bedst mulig
beskyttelse mod vejr og ydre påvirkninger.
Perfekt Plus Vindue og Træværksmaling er
særligt tilpasset maling af trævinduer og
træværk udendørs, såsom døre, træmøbler,
vindskeder og stakit. Malingen er let at påføre og
let at reparere med. Med Perfekt Plus Vindue og
Træværksmaling får du et smukt, halvblankt
resultat og en slidstærk overflade med god
farveholdbarhed.

Teknisk information
BRUGSOMRÅDE
Eksteriør

RÆKKEEVNE
6 - 8 m²/l

GLANS
Halvblank

VÆRKTØJ
Pensel

PÅFØRINGSTEMPERATUR
Laveste +7°C overfladetemperatur

TØRRETID VED +23°C OG 50% RELATIV
LUFTFUGTIGHED
Klæbefri efter ca 2 timer og overmalbar efter 4-6 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

Let at male med og tørrer hurtigt
Vejrbestandig
God farveholdbarhed
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Forberedelse af overfladen
FORBEHANDLING: Flader som skal males, skal være rene
og tørre. Se punktet vigtigt. Vask snavsede flader. Skrab,
slib og børst løstsiddende maling og gråt, porøst træ.
Gamle, sprukne og tykke malingslag bør fjernes helt.
Blanke og hårde flader skal slibes matte. Afrund skarpe
kanter. Fjern sprukkent og løstsiddende kit. Behandle
sugende overflader, både træ- rene flader og gammel som
endetræ, samlinger og kitfalse med Primex Grundolie
Plus. Det er især vigtigt at behandle endetræ at stoppe
vandoptagelse. Overskydende Primex Grundolie Plus
tørres af. Flader som tidligere er malet eller grundet med
olie, grundes med Primex Trægrund Plus. Reparer
sprækker og fyld åbne fuger op med Beckers Målarfog
samt kit med Beckers vindueskit.

Påføring
Mal færdig 2 gange med Perfekt Plus Vindue og
Træværksmaling . Det bedste resultat opnås med en blød,
helsyntetisk pensel. Mal nogle mm ind på glasset. For det
bedste resultat males bundstykket og et stykke op på
siderne en ekstra gang.

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
Rør altid malingen godt rundt brug før. 

Underlaget skal være tørt og rent. Trækonstruktionen
må ikke indeholde for megen fugt, maks. 16% fugtighed.
Påfør ikke malingen for tyndt, men brug den rette
mængde maling efter anbefalingerne. Mal ikke på
solvarme flader eller ved risiko for regn eller dug inden for
4-6 timer, fra du er færdig med at male. Undgå at male
flader koldere end +7 grader C og ved

en luftfugtighed på over 80% RH.

For mere information, læs vores arbejdsråd, brochurer
og 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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