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Helmatt vattenburen akrylatfärg för ny- och om-
målning av nya och tidigare behandlade minera-
liska fasader. Även för husgrunder, fundament 
m.m. Används på betong, lättbetong, fasta putser 
av kalkcement och cementtyp samt andra fasta 
mineraliska ytor som t.ex fiberförstärkta mineral-
skivor. Putsfärg är avsedd att användas i system 
med Putsgrund.  
 
Vid målning på kalkfärg eller kalkputs rekommen-
deras Kalkfärg. 
                  
 
GÖR SÅ HÄR  

FÖRBEHANDLING: Ny puts och ny gjuten betong ska 
helst åldras minst 2 månader. Cementhud och olje-
film avlägsnas. Rengör från smuts, salter och annat 
löst material med noggrann borstning eller för bäst 
resultat med högtryckstvätt med avpassat tryck 
utan rengöringsmedel. Låt torka ut ordentligt och 
grunda därefter med Putsgrund. 
 
FIBERCEMENTSKIVOR: Bör målas tidigast efter ett 
halvt års utomhusexponering. 
 
TIDIGARE MÅLAD FASAD: Mätta ytan med vatten. 
Vid behov används t.ex Alg och mögeltvätt med 
noggrann sköljning. Kvarvarande färg ska vara väl för-
ankrad i underlaget. Låt rengjorda ytor torka ordent-
ligt. Sprickor och skador i puts och betong lagas med 
lämpligt reparationsbruk, dvs ett bruk som inte är 
lika hårt som underlaget. Putsytor i mycket dåligt 
skick eller med omfattande släpp bör putsas om 
före målning. Grunda frilagda samt lagade ytor med 
Putsgrund. Även starkt eroderade och sugande ytor 
kan med fördel grundas med Putsgrund för bästa re-
sultat. 
 
FÄRDIGMÅLNING: Första strykningen kan spädas 
med högst 10% vatten. Rör om färgen omsorgsfullt. 
Måla två gånger med minst 12 timmars tork mellan 
strykningarna. 
 

 

VIKTIGT  

Luftens, ytans och färgens temperatur skall vara 
minst +5°C. Måla inte direkt i solljus, regn eller vid 
risk för regn, dagg. Undvik Putsfärg på reverterade 
hus. 
 
För mer information läs våra arbetsråd, broschyrer 
och hemsida.  
 
NÄR DU MÅLAT KLART  

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 

N
ORDIC ECOLABEL

2013-12-17 

AMAHUS LCS2 
MÅLNINGSMATERIAL: 

6 

VOC gränsvärde (Kat A/c): 40g/l (2010) 
Produktens VOC: <40g/l 

TORKTID VID +23°C OCH 50% 
RELATIV LUFTFUKTIGHET 

klibbfri efter ca 1 tim. 
Övermålningsbar efter ca 12 tim. 

MÅLNINGSTEMPERATUR mellan +5°C till +25°C yttemperatur 

MATERIALÅTGÅNG ca 5-8m2/lit och behandling 
beroende på underlag 

GLANS vatten eller penseltvätt 

VERKTYG RENGÖRES MED vatten eller penseltvätt 

VERKTYG pensel, roller el. spruta även 
högtrycksspruta 

SPÄDNING vatten 

BINDEMEDEL akrylat 

FÖRVARAS FROSTFRITT 


