
Magnetmaling

Beckers Magnetmaling er en vanntynnbar
maling som gjør at magneter får feste på den
malte flaten. Malingen passer best på sparklede
overflater, puss, betong, treplater, spon,
gipsplater. Når du maler med Magnetmaling, får
du en matt, mørkegrå farge. Ønsker du en annen
farge, kan Magnetmaling enkelt overmales med
valgfri farge uten å miste den magnetiske
effekten.  

Teknisk informasjon
BRUKSOMRÅDE
Interiør

FORBRUK
4 - 5 m²/l

VERKTØY
Pensel, rull

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

BINDEMIDDEL
Vinylacetat-etylen (VAE)

For siste versjon: www.beckers.no

Oppbevares frostfritt

Kan overmales med veggmaling eller maling til tre og panel uten å miste egenskapene
Gjør veggen til en praktisk oppslagstavle
Gir en fin, matt og mørkegrå overflate
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Forberedelse av overflaten
Fjern først støv og skitt med børste eller skrape.
Overflaten skal være jevn og glatt og godt forankret i
underlaget. Reparer eventuelle skader med Beckers
Snickerisparkel eller Veggsparkel. Slip med fint sandpapir
(P 120-P180). Nye, ubehandlede overflater skal grunnes
med med Beckers Primer Grunning Vegg.

Påføring
Rør malingen grundig. Mal lett med pensel eller rulle av
skumgummi eller filt. Best resultat oppnås med 1 liter til
maks 4-5 m2. La malingen tørke i 24 timer før neste strøk.
Etter ca 24 timer kan Beckers Magnetmaling overmales
med annen veggmaling.

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 å male 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.

Ve
rs

io
n 

22
03

18

Tikkurila Norge AS (Beckers Maling)
Stanseveien 25, 0976 Oslo
Telefon: 22 80 32 90
www.beckers.no 2


	Teknisk informasjon
	Forberedelse av overflaten
	Påføring
	Når du er ferdig med å male
	Viktig

