
Våtromsmaling

Beckers Våtromsmaling er en halvblank
dekkendemaling til fuktutsatte rom, som
vaskerom, dusj eller baderom. Malingen gir en
vaskbar, slitesterk og halvblank overflate som er
enkel å holde ren.Våtromsmaling, sammen med
Våtromsgrunn er begge godkjent av Den
Svenske Malerbransjens Våtromskontroll for
bruk i våtrom. Våtromsmaling er et godt
alternativ hvis du vil pusse opp badet og ikke vil
bruke fliser eller vinyl. 

Teknisk informasjon
BRUKSOMRÅDE
Interiør

FORBRUK
- 7 m²/l

GLANS
Halvblank

VERKTØY
Pensel, rull, sprøyte

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

TØRKETID VED +23°C OG 50 % RELATIV
LUFTFUKTIGHET
Klebefri etter ca. 2 timer. Overmalbar etter ca. 3 timer.

BINDEMIDDEL
Acrylat

VOC
Grenseverdi (Kat A/b): 100 g/l (2010). Produktets VOC <
100 g/l.

For siste versjon: www.beckers.no

Oppbevares frostfritt

Gir en vanntett og slitesterk overflate
Reduserer feste for smuss og er lett å holde ren
Godkjent avDen Svenske Malerbransjens Våtromskontroll for bruk i våtrom
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Forberedelse av overflaten
Overflaten må være ren, tørr og godt bundet. Porøse,
absorberende flater er grunnet med Våtrumsgrund
tynnet 1: 1 med vann.

TIDLIGERE MALTE OVERFLATE vaskes med Beckers
Malervask eller passende vaskemiddel. Mattslip blanke
malingsstrøk med middels sandpapir.

VINYL TAPET som er spaltbar skal rives ned. Ikke-
spaltbar vinyl rengjøres for kalk, såperester og skitt,
tørkes deretter ned med etanol for å fjerne gjenværende
myknere. Tykke eller myke PVC-materialer skal fjernes
helt.

Gips, betong og sparklede vegger, sparkles med Scotte
LW eller Beckers VåtrumsSpartel (fuktresistente
sparkler).

Påføring
Mal 2 strøk med Våtromsmaling.

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.

Vedlikehold
Beckers Våtromssystem gir en svært vannavvisende,
slagfast overflate som hindrer smuss i å feste seg. Alle
komponenter i systemet inneholder midler som hindrer
muggdannese. 

Rengjøring
Et våtrom krever litt ekstra omsorg og regelmessig
rengjøring for å beholde sitt fine utseende lenge. Normal
rengjøring gjøres best med egnet vaskemidler.
Vaskemidler og redskaper med slipe-effekt skader
overflaten og skal ikke brukes. Bruk heller ikke sprit,
f.eks. rødsprit eller sterke løsemidler

da de løser opp malingen. Gjør det til vane og vask
nedenfra og opp, skyll med rent vann og tørk overflaten. 
Veggene må også med jevne mellomrom rengjøres for
kalk, såperester m.m.. Dette er spesielt viktig på utsatte
steder som i dusjen, ved og under badekar og vask. Bruk
kalkløsende rengjøringsmiddel, F.eks. Kalkosan og en
myk børste. Skyll med rent vann og tørk. 

Flekkfjerning
Beckers Sopp og Algemiddel har en blekende effekt og
kan være en effektiv flekkfjerner på smuss og
muggdannelser.

Forbedring/touch-up:
Såperester, kalk og smuss må fjernes. Ved oppussing eller
bytte av farge, kan man overmale med en dekkfarge
beregnet på det aktuelle våtrommet forutsatt at stedet
som skal males er uskadet og tidligere malt med MVK-
godkjent våtromssystem, klasse VT eller VA. Skadede
tette-skikt skal ikke overmales, men tas ned og bygges
opp fra grunnen av.

Generelt:
I den første tiden etter overmalingen , bør man behandle
flatene forsiktig. Flaten skal tørke i minst en uke (7 døgn)
før den blir utsatt direkte for vann. 
Husk å fjerne vannet fra gulvet etter dusj med en svaber.
Dra for dusjforheng og ha døren på gløtt. Slik holdes
luftfuktigheten nede og muligheten for muggvekst
begrenses. Sjekk at foringer rundt gjennomføringer og
hull er intakte. 
Tett alle hull etter skruer o.l. omgående. Sørg for god
ventilasjon og at den fungerer som den skal.

Viktig
Unngå å male på overflater kaldere enn + 10 ° C. Forsikre
deg om at arbeidsområdet har god luftsirkulasjon.

La den ferdige overflaten herde i minst 1 uke før du
utsetter den for vann direkte.

For vanntette applikasjoner, anbefaler vi at du

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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kontakter ditt Beckers-forhandler før du starter arbeidet,
for å sikre at alle faktorer er tatt i betraktning, og at
systemet er en levedyktig lokal standard for våtrom.

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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