
Ceramic Tile

Beckers Ceramic Tile är en halvmatt vattenburen
färg för kakelbelagda väggar i torra utrymmen
t.ex. kök och gästtoalett. Tack vare färgens
utmärkta vidhäftning behövs ingen grundfärg.
Brytbar i Beckers kulörer.

Teknisk information
ANVÄNDNINGSOMRÅDE
Inomhus

MATERIALÅTGÅNG
10 - 12 m²/l

GLANS
Halvmatt

VERKTYG
Pensel, filtroller

MÅLNINGSTEMPERATUR
Målnings-/yttemperatur: 
+5°C till ca +25°C.
TORKTID VID +23°C OCH 50% RELATIV
LUFTFUKTIGHET
Klibbfri efter 2 timmar. Övermålningsbar efter 16 timmar.

VERKTYGEN RENGÖRES MED
Vatten eller penseltvätt

BINDEMEDEL
Styrenakrylat

VOC
Gränsvärde (Kat A/i): 140 g/l (2010). Produktens VOC <
140 g/l.

För aktuell uppdatering: www.beckers.se

Förvaras frostfritt

Kan brytas i alla Beckers kulörer
Kombinerad grund- och täckfärg
Lätt att applicera
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Förberedelse av ytor
Rengör både kakel och fogar med Beckers Inomhustvätt
enligt instruktion. (Använd inte diskmedel). Ta bort
gammal silikon. Skölj ytan noggrant med rent vatten och
tvättsvamp. Låt ytan, inklusive fogar, torka ordentligt
före applicering. Säkerställ att rester från tvätt och
skurmedel försvinner.

Måla
Ytorna ska vara helt rena och torra före målning. Använd
filtroller för släta ytor eller pensel. 
1. Rör om färgen väl före användning och häll sedan färg i
rollertråget. 
2. Använd penseln för att måla hörn, kakelfogar och
ställen du inte når med en roller i ett tunt lager. 
3. Applicera färgen på alla ytor med filtroller i ett tunt
lager, se till att du inte applicerar för mycket färg eftersom
det kan göra att färgen hänger på ytan. 
4. Lämna minst 16 timmars torktid mellan strykningarna. 
5. Applicera andra skiktet på samma sätt. 
6. Ta bort tejpen omedelbart efter den sista strykningen. 
7. Ersätt borttagen silikon mot ny.

När du målat klart
Förslut öppnad förpackning väl. Ta bort mesta möjliga
färg från målningsverktygen före rengöring. Flytande
färgrester skall inte hällas i avloppet, utan lämnas till lokal
miljöstation. Väl tömda och rengjorda emballage lämnas
till återvinningsstationer eller -centraler.

Skötselråd
Färgen uppnår sin slutliga hårdhet och slitstyrka efter en
månad under normala förhållanden, därför måste ytorna
hanteras varsamt under ett par veckor. Om ytorna
behöver rengöras strax efter slutbehandling, rengör dem
lätt med en mjuk borste eller fuktig rengöringsduk. 

Om det behövs, efter ca tidigast 1 månad från målning: 
Ytorna kan rengöras med en mjuk borste, svamp eller
rengöringsduk och neutral (pH 6-8) tvättlösning. Rengör
mycket smutsiga ytor med svagt alkaliskt (pH 8-10)
tvättmedel och t.ex. rengöringsduk eller svamp. Undvik
att använda slipande rengöringsmedel, grova svampar
etc. Skölj ytan noggrant.

Viktigt
Rör om innan användning. 

Färgen når sin slutliga hårdhet och slitstyrka efter 28
dagar, så undvik mekanisk skada under tiden. 

Undvik att måla i temperaturer under +5°C. 

Besök www.beckers.se för mer information.

Informationen i detta dokument är inte avsedd att vara uttömmande eller fullständigt. Informationen baserar sig på laboratorietester och
praktisk erfarenhet och är given efter vår bästa kunskap. Produktens kvalitet kontrolleras av vårt verksamhetssystem, baserat på krav av
ISO9001 och ISO14001. Som tillverkare kan vi inte kontrollera de omständigheterna under vilka produkten används eller de många faktorerna
som påverkar användandet och applicerandet av produkten. Tikkurila ansvarar inte för fall där produkten används i strid med anvisningarna
eller för otillämpliga ändamål. Vi förbehåller oss rätten att förändra den givna informationen ensidigt utan anmälan.
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