
Vådrumsmaling

Beckers Vådrumsmaling er en halvblank
dækfarve, som anvendes i rum udsat for vand
såsom bryggers og badeværelser. Malingen giver
en vandtæt, slidstærk og halvblank overflade,
som er let at holde ren. Vådrumsmaling indgår
sammen med Vådrumsgrund i Beckers
malingssystem.

Teknisk information
BRUGSOMRÅDE
Interiør

RÆKKEEVNE
- 7 m²/l

GLANS
Halvblank

VÆRKTØJ
Pensel, rulle, sprøjte

PÅFØRINGSTEMPERATUR
Mellem+5°C op til ca +25°C overfladetemperatur

TØRRETID VED +23°C OG 50% RELATIV
LUFTFUGTIGHED
Klæbefri efter 2 timer. Overmalbar efter 3 timer.

BINDEMIDDEL
Akryl

VOC
Grænseværdi (Kat A/b): 100 g/l (2010). Produktets VOC
< 100 g/l.

For seneste version: www.beckers.dk

Opbevares frostfrit

Giver en vandtæt og slidstærk overflade
Giver en smudsafvisende overflade, som er let at holde ren
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Forberedelse af overfladen
Overfladerne skal være rene og tørre. Absorberende
overflader skal forlimes med Vådrumsgrund fortyndet
med vand i forholdet 1:1.

Tidligere malede overflader: 
Sprøjt Beckers Malervask på og lad skummet virke nogle
minutter, og tør derefter overfladen af med en fugtig
mikrofiberklud. Blanke overflader slibes matte med
mellemgroft sandpapir. Gammel latexmaling kan opløses
med Vådrumsdæk, grund derfor med Vådrumsgrund.

Vinyltapeter: 
Løse vinyltapeter nedrives. Vinyltapeter, der ikke kan
nedrives, rengøres for kalk, sæberester og smuds.
Derefter tørres af med Rød Etanol for at løsne rester af
blødgøringsmiddel. Bløde og tykke PVC-materialer
fjernes helt. 

Puds, beton, gipsplader: 
På- og bredspartling foretages med Scotte LW eller
Beckers Vådrumsspartel.

Behandling: 
Vævet limes og grundes med Vådrumsgrund.

Påføring
Færdigmal 1-2 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.

Vedligehold
Beckers Vådrumssystem giver en meget vandbestandig,
slagfast og smudsafvisende overflade. Hver komponent i
systemet indeholder et middel, der hindrer mug.

Rengøring: 
Et vådrum kræver ekstra pleje og regelmæssig rengøring
for at beholde sit flotte udseende længere. Normal
rengøring foretages med almindeligt syntetisk
vaskemiddel. Rengøringsmiddel og redskaber med
slibeegenskaber skal ikke anvendes. Anvend heller ikke
sprit eller kraftige opløsningsmidler, da de kan opløse
malingen. Vask som regel nedefra og op og skyl derefter
med rent vand og tør overfladen. 
Væggene skal også gøres rene regelmæssigt for
kalkaflejringer og sæberester m.m. Dette er især vigtigt
for udsatte steder som bruserum, under og omkring
badekar og tørrestativ. Anvend kalkopløsende
rengøringsmiddel som f.eks Kalkosan og blød børste. Skyl
efter med rent vand og tør overfladen.

Pletfjerning: 
Beckers Alge og Mugmiddel har en blegende effekt og
kan også være effektiv som pletfjerningsmiddel til snavs
og mugpletter.

Reparation/Maling: 
Ved opfriskning eller farveændring kan malingen
foretages i vådrummet forudsat at underlaget er intakt og
tidligere malet med godkendt MVK vådrumssystem,
klasse VT eller VA. Underlag/Malerlag, som ikke er intakte,
kan ikke overmales, men skal nedtages og genopbygges.

Øvrigt: 
Overfladerne bør behandles forsigtigt efter nymaling.
Overfladerne skal tørre i mindst 7 døgn, før de udsættes
for fugtig rengøring.
Gør det til en vane at fjerne vand fra gulvet med
gummiskraber. Træk ikke badeforhænget sammen og
åbn døren på klem. På den måde kan luftfugtigheden
holdes nede og mugvækst begrænses. Kontrollér
jævnligt, at tætninger ved rør og gennemføringer er
intakte.
Tætn nye skruehuller og gennemføringer omgående.
Sørg for, at ventilationen er velfungerende.

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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Vigtigt
OBS! Mal ikke på overflader, som har lavere temperatur
end +10°C.
Vent mindst en uge før overfladen spules med vand.
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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