
Skoletavlemaling

Gør væggen flot og funktionel på samme tid –
brug Skoletavlemaling. Beckers
Skoletavlemaling er en vandfortyndbar maling,
som giver en mat overflade, der kan tegnes og
skrives på med kridt. Malingen kan tones, hvilket
betyder, at du kan male den klassiske sorte tavle i
din egen favoritfarve. Beckers Skoletavlemaling
er en maling, som hele familien vil kunne lide.

Teknisk information
BRUGSOMRÅDE
Interiør

RÆKKEEVNE
9 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 6 timer.

BINDEMIDDEL
Akryl

VOC
Grænseværdi (Kat A/i): 140 g/l (2010). Produktets VOC
< 140 g/l.

For seneste version: www.beckers.dk

Opbevares frostfrit

Giver en smuk mat og skrivbar overflade
Kan tones i alle nuancer
Let at holde ren
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Forberedelse af overfladen
Rengør overflader for snavs og støv. Vask med Beckers
Malervask efter behov. Overfladen skal være godt
forankret i underlaget. Glasfibervæv, beton og puds
forgrundes med Beckers Vægmaling. Spartl med Scotte
Spartel LH eller Finspartel og slib med fint sandpapir
120/180 til glat overflade.

Påføring
Skoletavlemaling skal have 2 lag for bedste resultat. Til
glatte overflader anvend malerrulle, som giver en finere
overflade. Til detaljer og mindre flader anvendes syntetisk
pensel med bløde hår.

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

Vigtigt
Omrøres grundigt før og under maling.
Overfladen, som males, skal være tør og temperaturen
mindst +15°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. Ve
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