
Scotte Microgrund

Scotte Microgrunder er et tonet grunderprodukt
som bruges til at mætte stærkt sugende flader så
man kan male på dem. Den opretholder et højt
teknisk niveau tørre hurtigt og har en høj
dækkeevne.

Scotte Microgrunder har en god
indtrængningsevne og anvendes på puds, beton
og gipsplader. Den geleagtige konsistens gør
produktet let at påføre på fladen.

Teknisk information
RÆKKEEVNE
- ca. 10 m²/l

VÆRKTØJ
Sprøjte, pensel, rulle, højtrykssprøjtning

PÅFØRINGSTEMPERATUR
Mal ikke på flader som har en lavere temperatur end
+5°C.

VOC
Grænseværdi (Kat A/h): 30 g/l (2010). Produktets VOC <
30 g/l.

MAL-KODE
00-1

For seneste version: www.beckers.dk

Opbevares frostfrit
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Forberedelse af overfladen
Sørg for at underlaget er tørt, rent, fri for løstsiddende
puds og at det ikke smitter af.

Påføring
For det bedste resultat er det vigtigt at produktet påføres
jævnt over hele fladen.

Kan overmales med Scotte vægmalinger.

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
FORTYNDING: vand, fortyndes max 10%
VÆRKTØJ RENGØRES MED: vand

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.
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