
ELIT TRÄFASADFÄRG 

För aktuell 
uppdatering: 

www.beckers.se  

Elit träfasadfärg är en helmatt oljebaserad färg 
för trä utomhus. Den är utan organiska lösnings-
medel och därför skonsam mot miljön. Ger en 
slamfärgsliknande yta och är ett utmärkt komple-
ment till Tradition Rödfärg där denna inte lämpar 
sig. Elit Träfasadfärg kan användas på hyvlat och 
ohyvlat trä, omålat eller tidigare målat/laserat. 
Passar på bland annat träfasader, knutar, staket 
och plank.  
 
GÖR SÅ HÄR  

Tvätta smutsiga ytor. Skrapa, slipa och borsta bort 
löst sittande färg och grånat, poröst trä. Hyvlade 
ytor samt bilade stockar ska ruggas upp med ett 
grovt sandpapper före målning. Vid gamla, tjocka 
och spruckna färgskikt bör färgen avlägsnas helt. 
Mattslipa blanka och hårda färgytor. Mätta ändträ, 
skarvar och andra känsliga ställen på trä med Im-
pregneringsolja. Grundmåla hela ytan, även befintliga 
färgskikt, med Grundfärg V i lämplig kulör. Ytor tidi-
gare målat med Elit Träfasadfärg och i bra skick be-
höver inte grundmålas. För behandling av fabriks-
grundat trä, rådgör med en Beckers återförsäljare. På 
ytor som tidigare målats med akrylatfärg är det vik-
tigt att få på rätt mängd Grundfärg V, 1 skikt och Elit 
Träfasadfärg, 2 skikt. Detta för att minska risken för 
sprickor. Var noga med att följa våra rekommenda-
tioner vad gäller färgåtgång vid målning för respekti-
vae produkt. Färdigmåla 1-2 gånger med Elit Träfa-
sadfärg. Stryk högst ca 4-5 panelbrädor i taget i sin 
fulla längd för att undvika synliga överlappseffekter.  
 
VIKTIGT  

Omröres väl före användning.  
 
Underlaget skall vara torrt vid målning, max 16% 
fuktkvot. Måla inte på solheta ytor. Måla inte heller 
vid risk för regn inom det närmaste dygnet eller dagg 
inom 1-2 timmar från målningens avslutande. Hög 
luftfuktighet och låg temperatur förlänger torktiden. 
Som alla matta färger är Elit träfasadfärg känslig för 
mekanisk nötning. 
 

 
 

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 

2014-06-17 

AMAHUS LCS2 
MÅLNINGSMATERIAL: 

5 

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

TORKTID VID +23°C OCH 50% 
RELATIV LUFTFUKTIGHET 

klibbfri efter ca 4 tim. 
Övermålningsbar efter ca 12 timmar 

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

MATERIALÅTGÅNG 7–9m2/liter och behandling på 
grundmålat underlag. 

GLANS helmatt 

VERKTYG RENGÖRES MED vatten 

VERKTYG pensel 

SPÄDNING vatten 

BINDEMEDEL alkyd och linolja 

FÖRVARAS FROSTFRITT 


