
Scotte Grunn

Scotte Grunn er en matt grunning til vegger og
tak innendørs. Det er mange fordeler med å male
med Scotte Grunn; den fungerer på ulike
underlag, har god fyllevne og gir et jevnt og fint
resultat for viderebehandling.Malingen
inneholder ingen organiske løsemidler og film-
bindere, noe som gjør den skånsom for deg som
maler og ideell i følsomme miljøer som er utsatt
for allergier.  

Teknisk informasjon
BRUKSOMRÅDE
Interiør

FORBRUK
6 - 8 m²/l

VERKTØY
Pensel, rull, sprøyte

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

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

TYNNERE
Vann

VERKTØY RENGJØRES MED
Vann eller Penselrens

BINDEMIDDEL
Vinylacetat-etylen (VAE)

TØRRSTOFFINNHOLD VED VEKT
63 %

TØRRSTOFFINNHOLD VED VOLUM
45 %

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

For siste versjon: www.beckers.no

Oppbevares frostfritt

Miljøvennlig
Tilnærmet luktfri under maling og tørking
Reduserer og jevner ut overflatenes innsug, og sikrer en jevn glans på mellom- og
toppstrøket.
Gjør arbeidsmiljøet mer skånsomt og allergivennlig
Tilnærmet luktfri ved maling og tørking
Utmerket fyllevne som stanser underlagets suge-evne og gir dekkmalingen en jevn glans

Det svenske Astma- och Allergiförbundets anbefaling gjelder ikke under påføring av malingen, men først to uker etter påføring.
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Utvis forsiktighet under påføring, og sørg for god ventilasjon de to første ukene.

Forberedelse av overflaten
UMALTE FLATER: Fjern smuss og støv fra flatene.
Grunn med Scotte Grunn

TIDLIGERE MALTE FLATER: Sprut på Beckers
Malervask og la skummet virke noen minutter og tørk
overflaten med en fuktig mikrofiberklut.

KALKEDE FLATER: Skrap og børst flaten nøye. Grunn
med Beckers Tapetgrunn 

SPARKLING OG REPARASJONER: Bruk
sparkelsortimentet til Scotte-serien.

Påføring
Scotte Grunn påføres jevnt og fyldig i 1 strøk. Ved
påføring med airless malersprøyte benyttes dyse (0,017"-
0,021"). Ved behov, etterrull overflaten for å oppnå et
jevnt resultat og en ensartet overflatestruktur. Teoretisk
forbruk 8-10m2 pr L. Praktisk forbruk avhenger av
påføringsmetoden,forhold, sugeevne og ruhet på
overflaten.

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

Rør om før bruk.

Besøk www.ecolabel.eu for mer informasjon om EU-
miljømerket tildelt dette produktet.

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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