
Metall
Fasademaling

Trenger metall fasaden renovering? Mal på nytt!
Beckers Fasademaling er en halvblank maling
beregnet på maling av fabrikkmalt metallplate,
umalt rustbeskyttet metallplate, aluminium og
galvanisert metallplate. Malingen fester seg godt
på de fleste overflater og gir en veldig god
beskyttelse mot vær og vind.

Teknisk informasjon
BRUKSOMRÅDE
Eksteriør

FORBRUK
8 m²/l

GLANS
Halvblank

VERKTØY
Pensel, rull, sprøyte

MALINGSTEMPERATUR
Ikke under +7°C i overflatetemperatur

TØRKETID VED +23°C OG 50 % RELATIV
LUFTFUKTIGHET
Klebefri etter ca 2-4 timer. Kan overmales etter 6-12
timer

BINDEMIDDEL
Styrenakrylat

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

For siste versjon: www.beckers.no

Oppbevares frostfritt

Svært god værbestandighet - alle årstider
God vedheft
Dekker godt
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Forberedelse av overflaten
Vask skitne overflater. Skrap, slip og børst bort løs maling.
Rust fjernes med stålbørste, sliping eller sandblåsing. Vask
alltid overflatene, slip ubehandlede plater og mattslip
harde malingrester.

GALVANISERTE PLATER SOM ER OKSYDERT:
Oljet eller fabrikkgrunnet galvanisert plate kan males
Avfettes med Beckers Avfetting og skyll godt. Vask
deretter platen med Beckers Utendørsvask og skyll. Slip
overflaten med slipesvamp og skyll. Når flaten er tørr og
ren, grunn med Beckers Primex Metall. Passivisering mot
oksydeing på annen måte, f.eks. med krom, svekker feste-
egenskapene og kan først males etter 5 års eksponering
utendørs. Mindre flater kan overmales hvis man følger
rengjøringsanbefalingene for oljet eller galvaniserte
plater.

FABRIKKBEHANDLEDE OG TIDLIGERE MALTE
PLATER: Fasade med fabrikklakkerte plater av PVF2 eller
Organosol må renses helt til ren overflate og spyles med
vanntrykk på 700 bar alternativt sammen med Beckers
Malingsfjerner. Fasader med Plastisol, polyester og
plastmalte flater med akrylat eller styrenakrylat vaskes
med Beckers Utendørsvask til den ikke sverter. Polyester
krever lett slipp ved rengjøring. Rust fjernes helt, løs
maling skrapes bort, blanke flater mattes. Grunn flater
som har hatt rust med Beckers Primex Metall.

SKYLLEANVISNING: Skyll med høytrykk. Best resultat
oppnås med varmt vann (minst+70°C).

Påføring
Underlaget skal være tørt før maling. Bruk helsyntetisk
pensel og rulle. Legg på 2 strøk Metall Plåtfasad Halvblank
lett til minst 60 mym tørr film. Ved høytrykksmaling
anbefales munnstykke 18/50 og trykk 175-200 bar.

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
Rør malingen før bruk ved behov. 
Husk at kaldt og fuktig vær forlenger tørketiden. Mal
derfor ikke i fuktig vær (>80% RH). Mal heller ikke på
solvarme flater, da malingens tørketid blir for rask. 
Mal heller ikke utendørs når det er fare for regn og dugg
de nærmeste 2 timene etter avsluttet maling. 
Vi anbefaler prøvemaling av en lite flate for å kontrollere
feste m.m. før hele flaten males. På aluminium oppnåes
fullt feste etter ca. en uke. 
For mer informasjon, se våre råd, brosjyrer og
hjemmesider.

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 

13
09

22

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


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

