
Primer Grunning
Tre & Panel

Beckers Grunning Tre & Panel er en
vanntynnbar grunning av veldig høy kvalitet,
egnet for treverk, dører, listverk og møbler
innendørs. Bruk Beckers Grunning Tre & Panel
før du maler med Beckers
penselkvalitetsmalinger for å sikre et fin, sikker
og holdbart resultat.

Teknisk informasjon
BRUKSOMRÅDE
Interiør

FORBRUK
8 - 10 m²/l

GLANS
Matt

VERKTØY
Pensel, rull, sprøyte

MALINGSTEMPERATUR
Mellom +10°C til ca +25°C overflatetemperatur

TØRKETID VED +23°C OG 50 % RELATIV
LUFTFUKTIGHET
Klebefri etter ca. 2 timer. Overmalbar etter ca. 8 timer.

VERKTØY RENGJØRES MED
Vann eller Penselrens

BINDEMIDDEL
Acrylat

Vanntynnet grunning av høy kvalitet
Gir en fyldig og fin finish for viderebehandling.
Sikkrer vedheft for mellom- og toppstrøket.
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Forberedelse av overflaten
Umalte overflater: Forsikre deg om at underlaget er fast
og fritt for støv. Skrap og børst grundig. Kvister grunnes
med Beckers kvistlakk.
Malte overflater: Rengjør overflaten med Beckers
Malervask etter anbefaling. Blanke overflater
børmattslipes med fint slipepapir. Skader skal repareres
med Beckers Snickerispackel, slip jevnt.
Fabrikklakkerte og ikke-absorberende overflater: Grunn
med Beckers Heftgrunn som flyter godt ut og gir bedre
vedheft til underlaget for malingen.

Påføring
Grunn ett strøk med Beckers Grunning Tre & Panel

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
Unngå å male hvis overflaten er kaldere enn + 10 °C. Rør
malingen godt før bruk. Mal med pensel, rulle eller srøyte.
På store flater bør en egnet rulle brukes. 
For mer informasjon, les arbeidsrådene våre, faktaark,
brosjyrer og nettsted.

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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