GOLVFÄRG PLUS

Beckers Golvfärg Plus är en vattenburen golvfärg
av hög kvalitet. Den passar bra till betonggolv inomhus som utsätts för ett medelhårt slitage. Den
kan även användas på betongytor utomhus som t.
ex. trappor och balkonger men kräver då ett tätare underhåll då utomhusklimatet bryter ner
färgﬁlmen snabbare än vid användning inomhus.
Golvfärg Plus innehåller inga starka lösningsmedel
och är därför skonsam både mot dig som använder produkten och miljön.
GÖR SÅ HÄR
NYMÅLNING OMÅLAT BETONGGOLV, MINST 1 MÅNAD GAMMALT: rengör från smuts och damm. Fett
och oljeﬂäckar tvättas bort med Beckers Avfettning.
Eventuell cementhud avlägsnas med hjälp av maskinslip eller betning med saltsyra - 1 del saltsyra till
4 delar vatten. Skölj noga med vatten.
OBS! Var mycket försiktig vid hantering med saltsyra.
När golvet torkat, grundmåla en gång med Golvfärg
Plus spädd med 10% vatten. För bästa resultat färdigmåla 2 gånger med Golvfärg Plus oförtunnad.
OMMÅLNING TIDIGARE MÅLADE ELLER LACKADE
BETONGGOLV: tvätta med Beckers Målartvätt.
Mattslipa blanka ytor med medelﬁnt slippapper. För
bästa resultat måla 2 gånger med oförtunnad Golvfärg Plus. Golvet får sin fulla slitstyrka och kan belastas efter 3 dygn.
MÅLNING AV LINOLEUMMATTA: gör rent golvet
noggrant med Målartvätt och skurduk (typ Grön
Scotch-Brite) och torka efter ordentligt med rent
ljummet vatten ﬂera gånger för att få bort rester av
vax och polish. En provmålning av en mindre yta rekommenderas för att se att golvet är fritt från vaxer
och polish och får bra vidhäftning. Efter rengöring
och kontroll av vidhäftning målas golvet 2 ggr med
golvfärgen oförtunnad.

TEKNISK INFORMATION
BINDEMEDEL
SPÄDNING
VERKTYG
VERKTYG RENGÖRES MED
GLANS
MATERIALÅTGÅNG
MÅLNINGSTEMPERATUR
TORKTID VID +23°C OCH 50%
RELATIV LUFTFUKTIGHET

VOC
AMAHUS LCS2
MÅLNINGSMATERIAL:

polyuretanakrylat
vatten
pensel eller roller
vatten eller penseltvätt
blank
ca 8-10m2/l
mellan + 5°C och ca + 25°C
yttemperatur
klibbfri ca 1 timme,
Övermålningsbar ca 3timmar. låg
temp. och hög luftfuktighet kan
förlänga torktiden
gränsvärde (Kat A/i):140g/l 2010)
Produktens VOC: <140g/l
6

FÖRVARAS FROSTFRITT
VIKTIGT
Måla ej på ytor som har lägre temperatur än +5°C.
Omröres väl från botten före användning.
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 ska inte hällas ut i avloppet, utan lämnas
till lokal miljöstation. Väl tömda emballage lämnas
till återvinningsstationer eller -centraler.
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