Grunnmursmaling

Tåler vær og vind
Lett å påføre og har god penetrasjon
God fargebestandighet

Husk grunnmuren når huset skal males
utvendig.Beckers Grunnmursmaling er en
helmatt vanntynnbar dekkmaling som brukes
på grunnmur av betong, sementpuss eller
fiberforsterkede mineralplater. Malingen gir en
vakker matt overflate, er lett å påføre og tørker
raskt.Mal grunnmuren med en maling som tåler
vær og vind og holder fargen levende lenge.

Teknisk informasjon
BRUKSOMRÅDE
Eksteriør

FORBRUK
5 - 8 m²/l

GLANS
Helmatt

VERKTØY
Pensel, rull, sprøyte

TØRKETID VED +23°C OG 50 % RELATIV
LUFTFUKTIGHET
Klebefri etter ca. 1 timer. Overmalbar etter ca. 8 timer.

BINDEMIDDEL
Acrylat

VOC
Grenseverdi (Kat A/c): 40 g/l (2010). Produktets VOC <
40 g/l.
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Oppbevares frostfritt
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Påføring
Mal ferdig med 1-2lag ublandet grunnmursmaling.
Ønsker man grovere overflate kan man tilsette
strukturmiddel.

Når du er ferdig med å male

Informasjonen i dette dokumentet er ikke ment å være uttømmende eller fullstendig. Informasjonen er basert på laboratorietester og praktisk
erfaring – og er gitt etter vår beste kunnskap. Produktkvaliteten styres av vårt virksomhetssystem, basert på krav til ISO9001 og ISO14001. Som
produsent kan vi ikke kontrollere omstendighetene hvor produktet brukes eller de mange faktorene som påvirker påføring og bruk av produktet.
Tikkurila er ikke ansvarlig for tilfeller der produktet brukes i strid med instruksjonene eller for ikke-tiltenkte formål. Vi forbeholder oss retten til
å endre den gitte informasjonen uten forvarsel.

Tikkurila Norge AS (Beckers Maling)
Stanseveien 25, 0976 Oslo
Telefon: 22 80 32 90
www.beckers.no

2

Version 190104

Åpnede beholdere må lukkes forsvarlig og oppbevares
stående for å unngå lekkasje. Fjern mest mulig maling fra
verktøy før rengjøring. Flytende malingsrester skal ikke
helles i avløp, men leveres til miljøstasjon. Tom og
rengjort emballasje leveres til gjenvinning.

