
Mood Perfect
Ceiling

Beckers Mood Perfect Ceiling er en helmatt
takmaling av høyeste kvalitet. Malingen har
svært gode dekkegenskaper og gir et matt, jevnt
og vakkert resultat.

Teknisk informasjon
BRUKSOMRÅDE
Interiør

FORBRUK
6 - 8 m²/l

GLANS
Helmatt

VERKTØY
Sprøyte, pensel, rull

MALINGSTEMPERATUR
Fra +5°C til ca. +25°C overflatetemperatur

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

BINDEMIDDEL
Vinylacetat-etylen (VAE)

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

For siste versjon: www.beckers.no

Oppbevares frostfritt

Antirefleksteknologi
Lett å påføre
Jevnt resultat
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Forberedelse av overflaten
Umalte flater: Fjern først støv og smuss med børste eller
skrape. Reparer eventuelle skader med Beckers
Veggsparkel. Slip med middels fint sandpapir. Grunn en
gang med Beckers Primer Grunning Vegg.

Malte flater: Rengjør overflaten med Beckers Malervask
som anvist. Reparer eventuelle skader med Beckers
Veggsparkel. Slip med middels fint sandpapir. Grunn en
gang med Beckers Primer Grunning Vegg.

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

Påføring
Mal 2 strøk med Mood Perfect Ceiling.

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.

Vedlikehold
Vanlig vedlikehold: Tørk av flatene med en godt vridd
opp klut. Husk at helmatte flater er mer følsomme for
glansing og kan bli skjoldete ved kraftig rengjøring. 

Flekkfjerning: Bruk egnet flekkfjerningsmiddel. Bruk
aldri sterke løseløsemiddel eller sprit. 

Flekking/ Touch-up: Bruk alltid det samme produktet
som det flaten ble malt med sist og om mulig samme
serienummer som det sist brukte. Med annet
serienummer eller brekking av farge kan det forekomme
avvik i fargen. 
For optimalt resultat, mal hele taket fra hjørne til hjørne
for å unngå struktur-, farge- og glansforskjeller. For å
flekkmale, prøv å etterligne takets struktur ved å bruke
samme type rulle for å unngå struktur-, farge- og
glansforskjeller. Små flekker repareres med pensel.

Viktig
Ikke mal hvis overflaten er kaldere enn +5°C.

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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