
Perfekt Vindu &
Tredetaljer Plus

Nå er vår beste maling til vindu og tredetaljer
enda bedre! Perfekt Vindu & Tredetaljer Plus har
en forbedret farge- og glansholdbarhet, tørker
raskt og gir vinduer og tredetaljer maksimal
beskyttelse. Den er spesielt tilpasset for maling
av vinduer og tredetaljer. Malingen siger ikke og
er derfor svært enkel å male med. Med Perfekt
Vindu & Tredetaljer Plus får du et vakkert
halvblankt utseende.

Teknisk informasjon
BRUKSOMRÅDE
Eksteriør

FORBRUK
5 - 7 m²/l

GLANS
Halvblank

VERKTØY
Pensel

MALINGSTEMPERATUR
Overflatetemperatur: minst +5°C

TØRKETID VED +23°C OG 50 % RELATIV
LUFTFUKTIGHET
Overmalbar: 6-8t
Støvtørr: 3-4t

BINDEMIDDEL
Modifiserte alkyder

Suveren glans- og fargeholdbarhet
Fyldig følelse, lett å male med
Gir en jevn og vakker overflate
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Forberedelse av overflaten
Overflater som skal males må være rene og tørre. Vask
skitne overflater. Skrap bort løstsittende eller
oppsprukket gammel maling og porøs/grånet tre. Skarpe
hjørner og glatte/ høvlede overflater slipes med grovt
slipepapir. Ta bort sprukke og løst kitt. Behandle sugende
overflater, som endetre, hjørneskjøter/hjørnestykker og
kittfalser med Primex Grunnolje Tre Plus. Tørk av
overskytende. Tidligere malte, grunnoljede samt trehvite
overflater grunnes med Primex Tregrunn Plus. Reparer
sprekker og fyll opp fuger med Beckers Malerfug samt kitt
med Beckers Vinduskitt. Ferdigmal med 2 strøk Perfekt
Vindu & Tredetaljer Plus, se våre instruksjoner for
fremgangsmåte. Benytt en myk, helsyntetisk pensel og
mal noen mm inn på glasset for å forsegle kittkanten. For
best resultat, mal bunnstykket og en stykke opp på
sidestykkene en ekstra gang.

Vedlikehold
Skyll overflaten med rent kaldt vann. Påfør Beckers
Utendørsvask, fortynnet som anbefalt. Vask deretter
overflaten og skyll grundig med vann. I varmt og tørt vær
kan vaskemiddelet tørke - fukt fasaden før du bruker
utendørsvask og vask derfor mindre områder om
gangen.

Merk at Beckers Utendørsvask kan ha etsende effekt på
glass. Dekk derfor til glasset nøye før du vasker
overflaten.

Overflater utsatt for mugg/sopp rengjøres med Beckers
Sopp- og Algemiddel, fortynnet i henhold til
anbefalingene for det tiltenkte formålet. 

Ved vedlikehold av vasking av malte overflater, må de
være i så god stand at de ikke absorberer vann direkte
under rengjøring (litt vann trenger alltid inn). Hvis
overflatene er i så dårlig forfatning at de absorberer vann,
dvs. overflatene blir mørke, anbefaler vi å male på nytt.
Begynn alltid å vaske rent nedenfra og opp. Bruk
kommunalt vanntrykk når du vasker vindu og
tredetaljer. Vår anbefaling er at vaskemiddel alltid skal
skylles grundig av.

For mer informasjon, kontakt Beckers kundesenter eller
nærmeste Beckers-forhandler.

Viktig
Omrøres før bruk! Underlaget skal være rent og tørt når
det skal males, max 16% fuktighet i treet. Mal ikke på
solvarme overflater eller på overflater som er kaldere enn
7°C. Mal ikke når det er fare for regn eller dugg innenfor
2-4 timer etter avsluttet malerarbeid.

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 
21

04
09

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


	Teknisk informasjon
	Forberedelse av overflaten
	Viktig
	Vedlikehold

