
Interio Grunning

Interio Grunning er en vanntynnbar grunning
tiltenkt for grunning av vegger og tak innendørs.
Grunningen er egnet for grunning av overflater
på gips, betong, trefiberplater, sponi tillegg til
strie og tapet. Tapeter og lim eller limmalte malte
overflater er grunnet med Beckers Tapetgrunn i
henhold til gjeldende instruksjoner.

Teknisk informasjon
BRUKSOMRÅDE
Interiør

FORBRUK
4 - 7 m²/l

GLANS
Helmatt

VERKTØY
Pensel, rull

MALINGSTEMPERATUR
Mellom +10°C til ca +25°C overflatetemperatur

TØRKETID VED +23°C OG 50 % RELATIV
LUFTFUKTIGHET
Klebefri etter ca. 0,5 timer. Overmalbar etter ca. 3 timer.

BINDEMIDDEL
Vinylacetat-etylen (VAE)

VOC
Grenseverdi (Kat A/a): 30 g/l (2010). Produktets VOC <
30 g/l.
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Oppbevares frostfritt

En god grunning før mellom- og toppstrøk
God fylde og minsker innsuget i underlaget
Ubetydelig lukt ved maling og opptørking
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Forberedelse av overflaten
Umalte overflater: Fjern først støv og skitt med en børste
eller skrape. Reparer eventuelle skader med noen av
Beckers veggsparkler. Slip med medium slipepapir.

Malte overflater: Spray på Beckers Malervask og la
skummet virke i noen minutter, og tørk deretter
overflaten med en fuktig mikrofiberklut. Reparer
eventuelle skader med noen av Beckers veggsparkler.
Slip med medium slipepapir.

Limmalte overflater: Vask av med mye vann. Grunning
med Beckers Tapetgrunn.

Kalkede overflater: Skrap og børst grundig. Grunning
med Beckers Tapetgrunn.

Påføring
Grunn med Interio Grunning

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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