
Silikatbinder

Beckers Silikatbinder forsterker du porøse,
ujevne sugende underlag før du maler med
Silikatmaling. Silikatbinder kan brukes både
utendørs og innendørs på puss, betong og
frostsikre fliser, fiberforsterkede mineralplater og
på gammel mineral- og silikatmaling. Når du
bruker Beckers Silikatbinder, hjelper du
overflaten å puste ut innefraog gir god
beskyttelse mot muggdannelse.  

Teknisk informasjon
BRUKSOMRÅDE
Eksteriør

FORBRUK
4 - 6 m²/l

VERKTØY
Pensel, rull, sprøyte

MALINGSTEMPERATUR
Temperaturen i luften og på overflaten må være minst
+5°C og relativ luftfuktighet må være under 80%.

TØRKETID VED +23°C OG 50 % RELATIV
LUFTFUKTIGHET
Klebefri etter ca. 1 timer. Overmalbar etter ca. 12 timer.

BINDEMIDDEL
Silikat
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Forberedelse av overflaten
NYE OVERFLATE: Rengjør umalte overflater fra skitt,
løse partikler og salter. Betongelementoverflater kan
males tidligst etter herdeperioden er over. Støpte
betongoverflater skal behandles mekanisk med f.eks.
sandblåsing for å oppnå tilstrekkelig overflateprofil og for
å fjerne glassaktig glatt sementstein. Fjern sementhud
f.eks. med sandblåsing, mekanisk stålbørsting eller
trykkvask med tilsetning av sand. Nypussede overflater
skal behandles tidligst etter ca 6-8 ukers herding.

Påføring
TETTE FLATER, GRUNNING: Tette, faste og harde flater
grunnes en gang med Beckers Silikatbinder og Beckers
Silikatmaling i forholdet 1:2 

PORØSE FLATER, GRUNNING: Porøse, sugende
underlag grunnes med en blanding av Beckers
Silikatbinder og vann i forholdet 1:1.

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
Overflaten må være ren og fast, temperaturen på luften
og overflaten minst + 5 ° C og den relative fuktigheten
under 80%. Ikke mal i sterkt solskinn eller i regn for å
unngå flammer.

Overflater som ikke skal behandles, må beskyttes under
maling. Eventuell malingssprut må fjernes umiddelbart
med rent vann.

Ved sprøyting må overflaten etterstrykes med en pensel
eller rulle.

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. Ve
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