
Strukturmiddel

Beckers Strukturmedel er et tørt strukturmiddel
som kan brukes sammen med flere av Beckers
sine produkter til vegger og fasader, innvendig
og utvendig. Strukturmedel "Fin" gir en slettere
pusstruktur. "Medium" gir en normal
pusstruktur. Beckers Strukturmedel kan brukes
på de fleste overflater som lettbetong, betong,
gipsplater, glassfiberflater og tidligere malt
overflater.

Teknisk informasjon
BRUKSOMRÅDE
Universal

FORBRUK
5 - 8 m²/l

TYNNERE
Annet

Gir en tiltalende pusstruktur
Kan brukes sammen med maling for både innendørs og utendørs bruk
Tilgjengelig som "Fin" og "Medium" gradert

Ve
rs

io
n 

22
03

18

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



Forberedelse av overflaten
INNVENDIG: Forbehandling utføres i følge beskrivelse på
valgte produkt. Underlag som pusstruktur kan brukes på
er malte flater, glassfiberflater, lettbetongflater og
betongflater. Slette og blanke flater rugges opp med et
grovt sandpapir. Dette vil gi et bedre feste for
Strukturmalingen. 

UTVENDIG: Forbehandling utføres i følge beskrivelse på
valgte produkt. Underlag som pusstruktur kan brukes på
er grunnmurer, murer, fasader av betong, lettbetong etc.

Påføre
Av påføringsmetode, malingstype og antall strøk får man
frem en pusstruktur som ligner spritpuss, børstet sement
eller kalkpuss.
- Påføring med en langhåret rull eller sprøyte gir en
struktur som ligner fin spritpuss.
- Påføring med en myk plaffondpensel eller en børste vil gi
en struktur som ligner børstet betong eller kalkpuss.
1 liter strukturmiddel er tilstrekkelig for 2,5 liter maling.

INNVENDIG: Påføres 1 eller 2 ganger avhengig av ønsket
strukturtetthet. Dra av overflaten med en stålsparkel
mellom behandlingene. Ved sprøyting skal malingen
være utfortynnet.

UTVENDIG: Påføres med pensel, rull eller sprøyte. I
normale tilfeller er det ikke nødvendig å tynne malingen.
Ferdig mal 1 gang uten strukturmiddel i malingen for å få
en mykere og slitesterk overflate.

Viktig
For mer informasjon les våre arbeidsråd, 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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