
Scotte Lim & Grunn

Scotte Lim & Grunn er en vannfortynnbar lim og
grunning beregnet til oppsetting av
glassfiberstrie/duk innvendig i tørre rom. Med et
produkt utføres både liming og grunning, dette
gjøres "vått i vått". Den gir god vedheft og fyller
godt. Et produkt spessielt for håndverkere. Dette
gir en tidsbesparende og rasjonell oppsetting av
strie/duk. Overmaling kan utføres med alle
Beckers veggprodukter.

Teknisk informasjon
BRUKSOMRÅDE
Interiør

FORBRUK
3 m²/l

VERKTØY
Pensel, rull, sprøyte

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

BINDEMIDDEL
Vinylacetat-etylen (VAE)

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

For siste versjon: www.beckers.no

Oppbevares frostfritt

Lim og grunning i ett produkt.
Minimerer arbeidsmengden
Den er veldig enkel å påføre, takket være dens konsistens.
Liming og grunning kombinert i samme produkt
Minimer arbeidsbelastning
Lett å påføre og høy fyllingskapasitet

Det svenske Astma- och Allergiförbundets anbefaling gjelder ikke under påføring av malingen, men først to uker etter påføring.
Utvis forsiktighet under påføring, og sørg for god ventilasjon de to første ukene.
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Forberedelse av overflaten
Underlaget skal være rengjort. Sterkt sugende og svake
underlag bør grunnes med Scotte Lim & Grunn,
fortynnet med vann (1 del til 4 deler vann).

Påføring
Påfør Scotte Lim & Grunn fyldig og sett opp strien/duken.
Umiddelbart etter oppsettingen skal strien grunnes med
Scotte Lim & Grunn.

Kan overmales med alle Beckers veggprodukter.

Nyansering med Avatint.

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 maling hvis underlaget er kaldere enn +5°C. 

For mer informasjon les våre arbeidråd, brosjyrer og
hjemmeside.

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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