
Decor Skoltavelfärg

Beckers Skolteavlemaling er en vanntynnbar
maling som gir en matt overflate som man kan
skrive og tegne med kritt på og er å lett vaske av
med en fuktig svamp/klut. Malingen kan
dessuten brekkes slik at du kan male den
klassiske sorte tavlen i din egen favorittfarge.
Beckers Skoletavlemaling er malingen for hele
familien.

Teknisk informasjon
BRUKSOMRÅDE
Interiør

FORBRUK
9 m²/l

GLANS
Matt

VERKTØY
Pensel, rull

MALINGSTEMPERATUR
Mellom +15°C til ca +25°C overflatetemperatur

TØRKETID VED +23°C OG 50 % RELATIV
LUFTFUKTIGHET
Klebefri etter ca. 2 timer. Overmalbar etter ca. 6 timer.

BINDEMIDDEL
Acrylat

VOC
Grenseverdi (Kat A/i): 140 g/l (2010). Produktets VOC <
140 g/l.

For siste versjon: www.beckers.no

Oppbevares frostfritt

Gir en lekker matt og skrivbar overflate
Kan brekkes i valgfri farge
Lett å holde ren

Ve
rs

io
n 

12
09

22

Tikkurila Norge AS (Beckers Maling)
Stanseveien 25, 0976 Oslo
Telefon: 22 80 32 90
www.beckers.no 1

file:///C:/PDFconverterTempFolder/www.beckers.no


Forberedelse av overflaten
Børst av smuss og støvpartikler. Vask med Beckers
Malervask om nødvendig. Reparer skader og jevn 
overflaten med Beckers Scotte LH+ eller en annen
passende fin 
sparkelmasse. Slip med sandpapir med fin korning og 
fjern støv fra slipingen. Avhengig av overflate, grunn
med Primer Grunning Tre og Panel eller Primer
Grunning Vegg.

Påføring
For best resultat skal Tavlemaling males i 2 strøk. For
glatte flater bruk skumgummirulle som gir bedre
overflate. For detaljer og mindre flater bruk syntetisk
pensel med myk bust.

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

Viktig
Rør godt før bruk. Unngå å male på overflater kaldere enn
+15°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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