
AKRYLATFÄRG MAX 

För aktuell 
uppdatering: 

www.beckers.se  

Akrylatfärg Max är en vattenburen färg för utom-
husbruk. Den används på omålat eller tidigare må-
lat trä på husfasader, vindskivor etc. Akrylatfärg 
Max är lätt att använda och torkar snabbt. Akry-
latfärg Max håller kulör och glans under många år.  
 
GÖR SÅ HÄR  

Tvätta smutsiga ytor med Beckers Fasadtvätt. Be-
handla mögel och algpåväxt med Beckers Alg & Mö-
geltvätt. Tjocka och spruckna färgskikt avlägsnas 
helt. Hyvlade ytor samt bilade stockar ska ruggas 
upp med ett grovt sandpapper före målning. Vassa 
hörn och kanter rundas av. Mattslipa blanka och 
hårda färgytor.  
 
Nytt trä och trärena ytor grundmålas med Grundfärg 
V. 
 
Omålat ändträ behandlas förs med Impregnerings-
olja och därefter med Grundfärg V. Vid ommålning 
av ytor i dåligt skick ska samtliga ytor grundmålas 
med Grundfärg V.  
 
Måla på Industrigrundad panel: Paneler som köps in-
dustrigrundade med produkten Pinja Protect från 
Tikkurila Sverige AB kan anses ha ett fullfärdigt 
grundskydd. Vi rekommenderar täckfärgsbehandling 
2 gånger med Beckers Akrylatfärg Max. Tänk dock på 
att industrigrundade paneler som utsatts för väder 
och vind i mer än 10 månader behöver grundmålas 
för ett fullgott skydd. 
 
Färdigmåla 2 gånger med Akrylatfärg MAX. Om fär-
gen sprutas eller rullas ska den efterstrykas med 
pensel.  
 
VIKTIGT  

Rör om färgen före användning. 
 
Underlaget skall vara torrt vid ommålning, max 16% 
fuktkvot. 
 
Stryk inte ut färgen för tunt, utan påför rätt mängd 

färg enl. rekommenderad åtgång.  
 
Måla inte på solheta ytor. Måla inte heller vid risk för 
regn inom det närmaste dygnet eller dagg inom 1-2 
timmar från det att målningen avslutats. 
 
För mer information läs våra arbetsråd, broschyrer 
och hemsida.  
 
NÄR DU MÅLAT KLART  

Förslut öppnad burk väl. Ta bort mesta möjliga färg 
från målningsverktygen före rengöring. Flytande 
färgrester skall inte hällas ut i avloppet, utan lämnas 
till lokal miljöstation. Väl tömda emballage lämnas 
till återvinningsstationer eller -centraler.  
 

TEKNISK INFORMATION 

2015-06-01 

VOC gränsvärde (Kat A/d):130g/l (2010) 
Produktens VOC: < 130g/l 

TORKTID VID +23°C OCH 50% 
RELATIV LUFTFUKTIGHET 

klibbfri efter ca 1 tim. 
Övermålningsbar efter ca 3-4 tim. 

MÅLNINGSTEMPERATUR mellan +7°C till ca +25°C 
yttemperatur 

MATERIALÅTGÅNG ca 8-10m2/liter och behandling 

GLANS halvmatt 

VERKTYG RENGÖRES MED vatten 

VERKTYG pensel, roller eller spruta 

SPÄDNING skall ej spädas 

BINDEMEDEL akrylat 

FÖRVARAS FROSTFRITT 


