
SILIKATBINDER 

För aktuell 
uppdatering: 

www.beckers.se  

PRODUKTTYP: Oorganisk 1-komponent silikat-
grund baserad på kalivattenglas för grundning 
före målning med Beckers Silikatfärg.  
 
AVSEDD FÖR: Betong, cement-, och kalkcement-
putsade ytor. Kan användas ute och inomhus. 
Lämpar sig även bra för underlag som tidigare må-
lats med cement-, kalkcement- och silikatfärger.  
 
GÖR SÅ HÄR  

NYA YTOR: Rengör omålade ytor från smuts, lösa 
partiklar och salter. Betongelementytor kan målas ti-
digast efter en uppvärmnngsperiod. Formgjutna be-
tongytor behandlas mekaniskt med t ex. sandbläst-
ring för att tillräcklig ytprofil skall uppnås och 
glasaktig blank cementsten avlägsnas. Avlägsna ce-
menthud t.ex. med sandblästring, maskinell stål-
borstning eller trycktvätt med tillsats av sand. Ny-
putsade ytor behandlas tidigast efter ca 6-8 veckors 
härdning.  
 
TIDIGARE MÅLADE YTOR: Organiska färger och be-
läggningar avlägsnas helt med lämplig metod t.ex. 
färgborttagningsmedel, högtryckstvätt, sandblästring 
eller vattenblästring. Borsta eller tvätta ner till fast 
underlag. 
 
LAGNING: Sprickor och fel i konstruktionen repareras 
före målningen på betongytor med lämpligt repara-
tionsbruk, dvs ett bruk som inte är lika hårt som 
underlaget. Och på putsytor med kalk- eller kalkce-
mentputs. De reparerade ställena skall till kvaliteten 
och utseende vara lik den omgivande ytan.  
 
MÅLNINGSFÖRHÅLLANDEN: Ytan skall vara ren och 
fast, luftens och ytans temperatur minst +5°C och 
den relativa luftfuktigheten under 80%. Måla ej i 
stark solsken eller i regn för att undvika flammighet.  
 
APPLICERING: Ytor som inte skall behandlas skyddas 
under målning. Eventuell färgstänk måste avlägsnas 
omedelbart med rent vatten.  
 

MÅLA  

TÄTA YTOR, GRUNDNING: Täta, fasta och hårda ytor 
grundas en gång med Beckers Silikatbinder och 
Beckers Silikatfärg i proportion 1:2  
 
PORÖSA YTOR, GRUNDNING: Porösa, sugande 
underlag grundas med en blanding av Beckers Sili-
katbinder och vatten i proportion 1:1.  
 
VIKTIGT: Vid sprutning måste ytan efterbearbetas 
med pensel eller rulle. 
 
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 i avloppet, utan lämnas till 
återvinningsstationer eller -centraler.  
 

TEKNISK INFORMATION 

2013-12-18 

VOC gränsvärde (Kat A/h): 30g/l (2010) 
Produktens VOC: <30g/l 

DENSITET 1,0 kg/l. 

TORKTID VID +23°C OCH 50% 
RELATIV LUFTFUKTIGHET 

Övermålningsbar efter 12 tim. 

MATERIALÅTGÅNG 4-6m2/l för en behandlig beroende 
på ytans struktur och 
absorptionsegenskaper. 

VERKTYG borste, pensel, rulle el. spruta. 

SPÄDNING vatten. 

FÖRVARAS FROSTFRITT 


