
Mineral Season
Extender

Beckers Mineral Season Extender er en
vannfortynnbar alkalibestandig
silikonmodifisert akrylmaling som beskytter
betong mot fukt og karbonatisering. Beckers
Mineral Season Extender har tidlig
regnmotstand og har utvidet temperaturintervall
for påføring.

Beckers Mineral Season Extender anbefales til
boliger, kommersielle-, lager- og industrielle
bygninger samt parkeringshus. CE-merket i
henhold til EN1504-2.

Teknisk informasjon
BRUKSOMRÅDE
Eksteriør

FORBRUK
8 m²/l

GLANS
Helmatt

VERKTØY
Sprøyte, pensel, rull

MALINGSTEMPERATUR
Overflaten som skal males, skal være tørr,
omgivelsestemperaturen skal være minst +2 °C og den
relative luftfuktighet under 90 %. Unngå å male i direkte
sollys.

TØRKETID VED +23°C OG 50 % RELATIV
LUFTFUKTIGHET
Overmalbar etter ca. 3 timer ved +23 °C og 50 % relativ
luftfuktighet.

VERKTØY RENGJØRES MED
Vann eller Penselrens

BINDEMIDDEL
Silikonmodifisert akryl

DENSITET
1,4-1,6avhengig av base og farge.

VOC
Grenseverdi (Kat A/c): 40 g/l (2010). Produktets VOC <
40 g/l.

Meget stort temperaturintervall ved påføring, fra +2 °C til +30 °C
Kan overmales etter kun 3 timer.
Eksepsjonell tidlig regnmotstand i kaldt og fuktig vær.
Meget stort temperaturintervall ved påføring, fra +2 °C till +30 °C
Kan overmales etter kun 3 timer.
Eksepsjonell tidlig regnmotstand i kaldt og fuktig vær.
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Forberedelse av overflaten
Overflatebehandling Umalte overflater:
Underlaget må være tilstrekkelig tørt og hardt før
behandling. (Ny betong og overflater av sementpuss må
behandles tidligst etter 4 uker og må være tørr). Rengjør
de umalte overflatene for skitt, støv og salt. Overflater
med mugg, mose osv. rengjøres med Beckers Alg &
Mögeltvätt i henhold til instruksjonene for
rengjøringsproduktet. Glatte overflater og sementhud
må alltid forbehandles mekanisk for å skape et egnet
underlag for maling. Utfør nødvendige reparasjoner med
egnede produkter i henhold til instruksjonene for valgte
produkter.

Tidligere malt overflate:
Overflaten rengjøres ved å fjerne smuss, støv eller salt.
Overflater med mugg, mose osv. rengjøres med Beckers
Alg & Mögeltvätt i henhold til instruksjonene for
rengjøringsproduktet. Fjern eventuelle avskallinger og
løs maling. Velg metode i henhold til underlagets styrke
og hvilken malingstype som skal fjernes (f.eks.
stålbørsting, høytrykksvasking med varmt vann eller våt
sandblåsing). Utfør nødvendige reparasjoner med
egnede produkter i henhold til instruksjonene for valgte
produkter.

Påføring
Behovet for grunning avgjøres fra gang til gang. Det
anbefales å grunne absorberende underlag med Beckers
Primex Mineral-primer eller å tilsette Primex Gel i første
strøk. Følg instruksjonene for det aktuelle produktet ved
grunning.

Påfør to strøk av produktet med ønsket påføringsmetode
og i henhold til instruksjonene om forbruk,
påføringsbetingelser og metoder. 

Påføres med rull, pensel eller sprøyte. Ved sprøyting
benyttes min. dysestørrelse 0,68 mm (0,027 ")

Når du er ferdig med å male
Unngå att større mengder av produktet slippes ut i
vannkilder, kloakk eller miljøet.

Vedlikehold
Skitne overflater kan forsiktig vaskes med en
høytrykksrenser uten vaskemiddel. Dette kan tidligst
utføres en måned etter overflatebehandlingen.
Vaskingen kan etterlate permanente merker på
overflaten. Områder som skal vaskes må
utformes/avgrenses slik at dette blir minst mulig
iøyenfallende. Rengjør tørt, løst smuss lett med en myk
børste uten å gni på overflaten. Overflater malt med
Beckers Mineral Season Extender kan vedlikeholdes med
Mineral Season Extender, Betongbeskyttelsesmaling eller
Kivisil.

Lagring
Beskyttes mot frost. Produktet lagres best kjølig og ikke
over +35 °C. Unngå direkte sollys, selv også under en
beskyttende presenning. Hvis produktet er tonet eller
hvis produktet lagres i en utilstrekkelig forseglet eller
halvfull emballasje, tåler ikke produktet langvarig lagring.

Viktig
Rør malingen før bruk. Sørg for å ha nok maling fra
samme produksjonsbatch for å sikre en jevn og ensartet
overflate. Hvis det benyttes forskjellige batchnumre, må
området mellom det gamle og det nye batch nr males med
en 1: 1-blanding av de to batchnumrene. Mal slik at
overgangen mellom malingspartiene blir minst mulig
iøyenfallende. En ensartet skjøtefri finish oppnås ved å
kontinuerlig opprettholde en "våt-kant" under
påføringsprosessen. Følg de anbefalte anvisninger for
forbruk for å sikre at malingen gir tilstrekkelig
beskyttelse.

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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