
Strukturmiddel

Vil du have grovere overflader, når du maler?
Anvend Beckers Strukturmiddel for at give den
malede overflade en pudslignende effekt.
Strukturmidlet er et tørt pulver, som kan blandes
i de fleste af Beckers væg- og facademalinger,
indendørs og udendørs. Kombinationen af
maling og Strukturmiddel kan anvendes på de
fleste underlag såsom letbeton, beton, gips,
glasfibervæv og tidligere malede overflader.
Afhængigt af hvilken struktur du ønsker, findes
Beckers Strukturmiddel i to varianter – fin og
medium. ”Fin” giver en glattere pudsstruktur og
”Medium” giver en normal pudsstruktur.

Teknisk information
BRUGSOMRÅDE
Universal

RÆKKEEVNE
5 - 8 m²/l

Giver en flot pudsstruktur
Kan blandes med malinger til både indendørs og udendørsbrug
Findes som fin og mellemkornet
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Forberedelse af overfladen
INDENDØRS: Forbehandling skal ske ifølge forskrifter
ved valg af maling. Pudsstruktur kan anvendes på malede
overflader, glasfiberoverflader, betonoverflader, letbeton,
bræddestøbt beton osv. Glatte og blanke overflader gøres
ru med groft sandpapir. Det giver bedre hæfte til
strukturmalingen. 

UDENDØRS: Forbehandling skal ske ifølge forskrifter
ved valg af maling. Pudsstruktur kan anvendes på sokkel,
mur, facade af beton, letbeton osv.

Påføring
PÅFØRINGSMETODE: Afhængigt af påføringsmetode,
malingstype og antal lag opnår man en pudsstruktur, der
ligner fin puds, børstet cement eller kalkpuds.
Påføring med rulle med høj luv eller tragtsprøjte giver en
struktur, som ligner fin puds. Maling med blød Plafond
eller murkost giver en struktur, som ligner børstet
cement eller kalkpuds.

Produkter, der kan blandes med Beckers Strukturmiddel,
er: Scotte, Elegant Vægmaling, Akrylmaling,
Sokkelmaling, Pudsmaling og Silikatmaling.

INDENDØRS: Påfør 1-2 gange afhængigt af ønsket
strukturtæthed. Udjævn overfladen med bred stålspartel
mellem behandlingerne. Ved sprøjtning skal malingen
være ufortyndet.

UDENDØRS: Påfør med pensel, rulle eller tragtsprøjte.
Normalt skal malingen ikke fortyndes.

Vigtigt
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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