
Heftgrunn

Vanskelig å få malingen til å feste på hardt
underlag? Grunn med Heftgrunn. Beckers
Heftgrunn er en akrylat grunning med ekstra
godt feste til harde ikke-sugende underlag. Den
brukes primært innendørs på industrilakkerte,
forzinkete/galvaniserte, aluminium, kobber og
harde PVC-overflater Heftgrunn kan også brukes
som grunning på detaljer utendørs som ikke
krever rustbeskyttelse. Malingen tørker raskt og
kan overmales med Beckers vanntynnbar
dekkmalinger.  

Teknisk informasjon
BRUKSOMRÅDE
Universal

FORBRUK
10 m²/l

GLANS
Matt

VERKTØY
Pensel, rull, sprøyte

TØRKETID VED +23°C OG 50 % RELATIV
LUFTFUKTIGHET
Klebefri etter ca. 1 timer. Overmalbar etter ca. 5 timer.

BINDEMIDDEL
Acrylat

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

For siste versjon: www.beckers.no

Oppbevares frostfritt

Grunning med ekstra gode feste-egenskaper på harde, ikke-sugende underlag innendørs
Kan også brukes på detaljer utendørs som ikke krever maling for beskyttelse mot rust
Tørker raskt og kan overmales med vanntynnbar dekkmaling
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Påføring
Grunn en gang med Heftgrunn.

Når du er ferdig med å male
Ubrukt maling og tørkede malingsrester skal behandles
som farlig avfall.

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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