
Betongmaling

Betongmaling er en vannfortynnbar,
alkaliebestandig akrylatmaling som beskytter
underliggende betong mot fuktighet og
karbonatisering. Beckers Betongmaling brukes
til å male betongoverflater som fasader,
balkongelementer og andre store
betongkonstruksjoner innendørs og utendørs.
Malingen har veldig god holdbarhet, beskytter
mot fuktighet og karbonatisering.

Teknisk informasjon
BRUKSOMRÅDE
Eksteriør

FORBRUK
3 - 6 m²/l

GLANS
Helmatt

VERKTØY
Pensel, rull, sprøyte

MALINGSTEMPERATUR
Overflatetemperatur minst +5°C og den relative
luftfuktigheten under 80%.

TØRKETID VED +23°C OG 50 % RELATIV
LUFTFUKTIGHET
Overmalningsbar etter ca. 12 tim.

BINDEMIDDEL
Acrylat

DIFFUSJONSMOTSTAND CO2 (PREN 1062-6)
Sd,CO2 >225m vid torrfilmstjocklek på 150 μm

TØRRSTOFF
ca. 45%

VANNGJENNOMTRENGELIGHET (EN 1062-3)
Sd,h20<0,5m (vid ca 150μm
skikttjocklek).

VOC
Grenseverdi (Kat A/c): 40 g/l (2010). Produktets VOC <
40 g/l.
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Forberedelse av overflaten
NYE OVERFLATER: rengjøres fra skitt, løs partikler og
salter. Støpt betong bør mekanisk behandles for å fjerne
sementhud og for å få god vedheft. Bruk Beckers
Mineralgrunn for å få god vedheft til nyproduserte harde
betongflater.

TIDLIGERE BEHANDLING OVERFLATER: sand- eller
vannblåsing for å fjerne gamle overflatesjikt.

Påføring
Rør opp Betongmaling godt før bruk. Sørg for å ha
tilstrekkelig mengde maling for å få en enhetlig overflate.
Da unngår du eventuelle nyanseforskjeller. Mal
overflaten minst to ganger. Tilpass skjøtene/overlapper til
overflatens konstruksjonsdetaljer, vinduslinjer,
elementskjøter o.l.

Når du er ferdig med å male
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.

Viktig
Betongelementer kan males når bygningsfukten har
forsvunnet.

Overflaten skal være ren og tørr før behandling.

Luften og overflatetemperaturen skal være minst + 5 ° C
og relativ fuktighet under 80% under maling og 4 timer
etter endt behandling.

Malingen oppfyller kravene til CE-merking i henhold til
EN 1504-2: 2004.

For mer informasjon, les arbeidsrådene våre, faktaark,
brosjyrer og nettsted.

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. Ve
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