
Decor Møbellasur

Beckers Decor Møbellasur er en matt,
vanntynnbar beis som brukes til beising av
møbler, kjøkkendører og dører, lister og panel.
Med Decor Møbellasur får du en transparent
overflate med vakker glans og dybde. Beisen kan
brekkes til i transparente favorittfargene dine for
å gi det ytterste sjiktet av treet et lekkert,
personlig preg.

Teknisk informasjon
BRUKSOMRÅDE
Interiør

FORBRUK
14 m²/l

VERKTØY
Pensel

MALINGSTEMPERATUR
Mellom + 5 ° C til ca. + 25 ° C overflatetemperatur

TØRKETID VED +23°C OG 50 % RELATIV
LUFTFUKTIGHET
Klebefri etter ca. 10 timer. Overmalbar etter ca. 24 timer.

BINDEMIDDEL
Acrylat

For siste versjon: www.beckers.no

Oppbevares frostfritt

Gir en levende, dyp glød i overflaten
Kan brekkes i forskjellige transparente nyanser
Gulner ikke
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Forberedelse av overflaten
Grunn 1-2 ganger med Elegant Aqua Lackfärg Matt. Påfør
i samme retning som du skal lakkere. La tørke over
natten. Slip overflaten med et fint (P400) sandpapir.
Gamle lakkerte overflater kan laseres direkte med Decor
Møbellasur etter vask og mattsliping.

Påføring
LASERING 
Påfør Decor Møbellasur jevnt over flaten i samme retning
som grunningen med pensel eller en fordriver. Fortsett i
en retning til ønsket utseende er oppnådd. Lasureffekten
blir tydeligere jo hardere du trykker penselen mot
overflaten. Etter å ha tørket i 1 døgn, bør flaten beskyttes
med Decor Klarlakk.

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
Unngå påføring hvis overflaten er kaldere enn + 5 ° C.

For mer informasjon, les arbeidsråd, 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.
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