
Tapetgrund

Beckers Tapetgrunder er en hvid og mat
grundmaling specielt til brug som grunding af
tapeter og stofagtige overflader inden spartling
eller maling. Beckers Tapetgrunder reducerer
risikoen for buler i tapeten og binder tapetets
bagside til underlaget. Malingen har gode
isolerende egenskaber.

Teknisk information
BRUGSOMRÅDE
Interiør

RÆKKEEVNE
5 - 10 m²/l

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 6 timer.

BINDEMIDDEL
Akryl

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

For seneste version: www.beckers.dk

Opbevares frostfrit
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Forberedelse af overfladen
Sørg for, at tapetet hæfter godt til underlaget.
Løstsiddende tapet fjernes helt. Lofter malet med
limmaling vaskes ned. Kalkede eller løst bundne
overflader børstes til fast underlag.

Påføring
Mal med Beckers Tapetgrunder 1 gang før spartling eller
overmaling med vandbaseret maling fra Beckers
sortiment af indendørs maling.

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
For mere information - læs vores arbejdsråd, datablade,
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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