
Gulvmaling Tre

Gulvmaling Tre er en vanntynnbar gulvmaling
med høy kvalitet for maling av tregulv
innendørs.Malingen inneholder ingen sterke
løsemidler og er derfor skånsom for såvel deg
som for miljøet.Malingen er enkel å påføre og gir
et holdbart, dekkende sluttresultat.

Teknisk informasjon
BRUKSOMRÅDE
Interiør

FORBRUK
6 - 8 m²/l

GLANS
Halvblank

VERKTØY
Pensel, rull

MALINGSTEMPERATUR
Mellom + 8 ° C til ca. + 25 ° C overflatetemperatur

TØRKETID VED +23°C OG 50 % RELATIV
LUFTFUKTIGHET
Klebefri etter ca. 4 timer. Overmalbar etter ca. 8 timer.

VERKTØY RENGJØRES MED
Vann eller Penselrens

BINDEMIDDEL
Acrylat

VOC
Grenseverdi (Kat A/d): 130 g/l (2010). Produktets VOC <
130 g/l.
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Oppbevares frostfritt

Har høy kvalitet og gir et godt sluttresultat
Skånsom mot både mennesker og miljø
Dekker godt
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Forberedelse av overflaten
UBEHANDLEDE TREGULV: Rengjør for skitt og støv.
Eventuell fiberreising etter rengjøring skal slipes bort
med fint sandpapir. Kvister skal påføres Beckers Kvistlakk.
Grunn med Beckers Panelgrund for å redusere risikoen
for misfarging av treharpikser. Minst ett grunningstrøk
er nødvendig, noen ganger er to påføring nødvendig,
avhengig av underlagets tilstand. La grunning tørke i 24
timer.
REPARASJON TIDLIG MALET ELLER LAKET TREGULV:
Spray på Beckers Malervask og la skummet virke i noen
minutter, og tørk deretter overflaten med en fuktig
mikrofiberklut. Mattslip blanke overflater med middels
fint slipepapir (P120-P180).

Påføring
For best resultat, mal 2 strøk med ufortynnet Gulvmaling
Tre.

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.

Vedlikehold
Vedlikehold i hverdagen:
Støvsug eller tørk støv av gulvet. Ved fuktig rengjøring,
bruk en godt oppvridd klut/mopp og et gulvvaskmiddel.
OBS Bruk aldri sprit, sterke rengjøringsmidler eller
rengjøringsmidler som inneholder voks. 

Skadeutbedring/kompletterende behandling.
Rengjør gulvet nøye og slip overflaten med et fint
slipepapir. Bruk alltid det samme produktet som det flaten
ble malt med sist og om mulig samme serienummer som
det sist brukte. Med annet serienummer eller brekking av
farge kan det forekomme avvik i fargen. 

For best resultat, mal alltid om hele gulvet for å unngå
struktur, farge eller glansforandring. For å fjerne flekker,
forsøk å etterligne gulvmalingens struktur/penselstrøk
for å redusere risikoen for struktur, farge og
glansforskjeller. 

Generelt
Normalt kan gulvet brukes etter 1-2 døgn. Før dette, bør
man være forsiktig med det behandlede gulvet. For
tyngre belastning på gulvet, som sofaer eller skap, bør
gulvet få tørke i 5 døgn til malingen er gjennomherdet.
Tørketidene som er angitt gjelder for normal temperatur
og fuktighet i gulvet/rommet, 23 grader C og 50%
fuktighet. Ved kaldere overflate og høyere luftfuktighet
forlenges tørketiden.

Viktig
Ikke mal på overflater med en temperatur lavere enn + 8 °
C. Rør godt før bruk.

Gulvet får full slitestyrke og kan normalbrukes på etter 5
dager.

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.
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