
Hæftegrund

Er det svært at få malingen til at hæfte på hårdt
eller glat underlag? Grund med Hæftegrund.
Beckers Hæftegrund er en akryl grunder med
ekstra hæfteevne til hårde, ikke-sugende
underlag. Anvendes først og fremmest indendørs
på industrilakerede og forzinkede/galvaniserede
overflader, aluminium, kobber og hårde PVC
overflader. Hæftegrund kan også anvendes som
grunder på detaljer indendørs, som ikke kræver
rustbeskyttelse. Beckers Hæftegrund tørrer
hurtigt og kan overmales med Beckers
vandfortyndbare dækmalinger.

Teknisk information
BRUGSOMRÅDE
Universel

RÆKKEEVNE
10 m²/l

GLANS
Mat

VÆRKTØJ
Pensel, rulle, sprøjte

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

TØRRETID VED +23°C OG 50% RELATIV
LUFTFUGTIGHED
Klæbefri efter 1 timer. Overmalbar efter 5 timer.

BINDEMIDDEL
Akryl

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

For seneste version: www.beckers.dk

Opbevares frostfrit

Grunder med ekstra god hæfteevne på hårde, ikke absorberende underlag indendørs
Kan tilmed anvendes på detaljer udendørs, som ikke kræver rustbeskyttelsesmaling
Tørrer hurtigt og kan overmales med vandfortyndbare slutmalinger
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Forberedelse af overfladen
Sørg for, at overfladen er ren, fast og tør. Gør overfladen
ru før maling med en slibesvamp og sprøjt Beckers
Malervask på og lad skummet virke i nogle minutter. Tør
derefter overfladen af med en fugtig mikrofiberklud. 

Visse overflader kan have brug for matslibning, og vi
anbefaler derfor prøvemaling af et mindre område for at
sikkre god vedhæftning, inden hele overfladen males.

Påføring
Grund 1 gang med Hæftegrund.

Når du er færdig med at male
Ubrugt maling og tørrede malingsrester skal håndteres
som farligt affald.

Vigtigt
OBS! Omrøres for anvendelse.
Undgå maling, hvis overfladen er koldere end +8°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.
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