
Vådrumsgrund

Beckers Vådrumsgrund er en grunder til helt
vandtætte og slidstærke overflader i rum, som er
udsat for vand, f.eks. bruser, badeværelse og
vaskerum. Vådrumsgrund indgår sammen med
Vådrumsmaling i Beckers
vådrumsmalingssystem. Anvendes til
forlimning, limning og grunding af væv på
gipsplader, puds og beton. Anvend Beckers
vådrumssystem til tætning, som beskytter mod
vand og fugtindtrængning.

Teknisk information
BRUGSOMRÅDE
Interiør

RÆKKEEVNE
7 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 3 timer. Overmalbar efter 6 timer.

BINDEMIDDEL
Vinyl acetate ethylene (VAE)

For seneste version: www.beckers.dk

Opbevares frostfrit

Tætner og beskytter væggene mod vand og fugt
Giver en halvblank overflade, som er let at holde ren
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Forberedelse af overfladen
TIDLIGERE MALEDE OVERFLADER: Sprøjt Beckers
Malervask på og lad skummet virke i nogle minutter, og
tør derefter overfladen af med en fugtig mikrofiberklud.
Hvis overfladen er blank slibes den mat med mellemgroft
sandpapir.

VINYLTAPETER: Spaltbare vinyltapeter nedrives.
Vinyltapeter, der ikke kan nedrives, rengørs for kalk,
sæberester og smuds. Tørres derefter af med Rød Etanol
for at løsne rester ef blødgøringsmiddel. Bløde og tykke
PVC-materialer fjernes helt. 

PUDS, BETON, GIPSPLADER: På- og bredspartling
foretages med Scotte LW eller Beckers Vådrumsspartel.

Påføring
Overfladerne skal være rene og tørre. Absorberende
overflader skal forlimes med Vådrumsgrund fortyndet
med vand i forholdet 1:1. Væv limes og grundes med
Vådrumsgrund. Dette kan uføres vådt-i-vådt. Færdigmal
2 gange med Vådrumsmaling.

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
Sørg for god udluftning ved maling i rum med dårlig
ventilation.
OBS! Undgå maling på overflader, som er lavere end
+10°C.
Indtørret maling på huden fjernes med rødsprit. Beskyt
derfor hænder med bomuldshandsker ved opsætning af
væv.
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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