
Panelgrunn

Beckers Panelgrunn er en vanntynnbar
alkydgrunning- og dekkmaling til trepaneler
innendørs. Uansett om du har trepaneler i taket
eller på veggen, Panelgrunn er effektiv mot
gjennomslag av kvist eller gulnet tre. Den
fungerer også bra mot nikotin, sot og
vannskadde treflater. Panelgrunn kan overmales
med de fleste vanntynnbare produktene til
Beckers for vegger, tak, dører, list og paneler
innendørs.Kvist-, forsegling-, grunn- og
dekkmaling i ett. Enklere blir det ikke.

Teknisk informasjon
BRUKSOMRÅDE
Interiør

FORBRUK
6 - 8 m²/l

GLANS
Matt

VERKTØY
Pensel, rull

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

TØRKETID VED +23°C OG 50 % RELATIV
LUFTFUKTIGHET
Klebefri etter ca. 2 timer. Overmalbar etter ca. 10 timer.

BINDEMIDDEL
Alkyd

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

For siste versjon: www.beckers.no

Oppbevares frostfritt

Fire funksjoner i en maling: Kvist, sperre, grunning og dekk.
Effektiv mot gjennomslag fra gulnet tre og kvistgjennomslag
Effektiv mot nikotin-, sot- og vannskadder på treoverflater
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Forberedelse av overflaten
GAMMEL GULT UBEHANDLET PANEL: Vask grundig
med Beckers Malervask før du maler. Skyll godt!
NY UBEHANDLET PANEL: Rengjør overflaten for smuss
og støv før du maler. Spray om nødvendig på Beckers
Malervask og la skummet virke i noen minutter, og tørk
deretter overflaten med en fuktig mikrofiberklut.
TIDLIGERE LAKKERTE ELLER MALTE OVERFLATER:
Spray på Beckers Malervask og la skummet virke i noen
minutter, og tørk deretter overflaten med en fuktig
mikrofiberklut. Hvis overflaten er blank, slip den også
matt med slipepapir.
REPARASJON: Bruk Beckers Snickerispackel.

Påføring
Prøvemal flaten for å finne ut om det er nødvendig med et
eller flere strøk med Beckers Panelgrunn avhengig av
underlagets tilstand. Mal 1-2 strøk med Beckers
Panelgrunn. Kraftig gulnet underlag misfarger ofte det
første strøket, men bindes normalt til dette og påvirker
ikke påfølgende strøk. For mer robust overflate eller en
annen glans og farge, avslutt med Beckers vanntynnbar
produkter til innendørs maling.

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
For å få det beste sluttresultatet, la alltid Beckers
Panelgrunn tørke minst 16 timer før du maler med neste
strøk maling (med Gulvmaling Tre vent minst 24 timer).
Lengere tørketid bidrar til bedre isolasjonsegenskaper.
Beckers Panelgrund reduserer risikoen for at kvister viser
seg, men sluttresultatet kan variere avhengig av hvilken
type kviste/tresort.

Derfor anbefales forbehandling av kvister med Beckers
Kvistlack for ekstra holdbare resultater. Kan blandes med
Avatint breaking paste maks. 6%.

Unngå å male hvis overflaten er kaldere enn + 5 ° C. Lav
temperatur og høy luftfuktighet forlenger tørketiden.

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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