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Vattenburen latexfärg avsedd för målning av väg-
gar och tak inomhus, där man önskar en halvmatt, 
tvättbar yta. 
 
Färgen är lämplig på de flesta väggmaterial som t 
ex puts, betong, träfiber- och gipsplattor, väv, ta-
pet samt för ommålning av tidigare målade ytor. 
 
Den är speciellt lämplig i vardagsrum, sovrum, hal-
lar etc. 
 
Färgen har obetydlig lukt vid målning och under 
torkning. Ger ingen eftergulning.  
 
GÖR SÅ HÄR  

NYMÅLNING Rengör ytorna från smuts, damm och 
lösa partiklar. Grunda med Grundfärg helmatt eller 
Väggfärg halvmatt. Spackla skarvar, spikhål och andra 
ojämnheter med Breplasta eller Väggspackel. Slipa 
med medelfint slippapper. Färdigmåla 1-2 gånger. 
 
OMMÅLNING TIDIGARE MÅLADE YTOR Tvätta med 
Beckers Målartvätt, skölj med vatten. Färdigmåla 1-2 
gånger. 
 
LIMFÄRGSMÅLADE YTOR Tvätta bort limfärgen med 
Beckers Målartvätt. Om limfärgen inte går att tvätta 
bort helt rekommenderas att patentera med Grepp 
Grundfärg. Grunda sedan med Grundfärg helmatt el-
ler Väggfärg halvmatt. Färdigmåla 1-2 gånger med 
Väggfärg halvmatt. 
 
KALKADE YTOR Skrapa och borsta ytan väl, damma 
av. Patentera med Grepp Grundfärg. Grunda sedan 
med Grundfärg helmatt. Färdigmåla 1-2 gånger med 
Väggfärg halvmatt.  
 
VIKTIGT  

Undvik målning om ytan är kallare än +5°C. 
 
 
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

2014-12-15 

VOC gränsvärde (Kat A/d): 300g/l (2010) 
Produktens VOC: <300g/l 

TORKTID VID +23°C OCH 50% 
RELATIV LUFTFUKTIGHET 

klibbfri efter ca 30 minuter och 
Övermålningsbar efter ca 3timmar 

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

MATERIALÅTGÅNG 6-8 m2/liter 

GLANS halvmatt, ca 20 glansenheter 

VERKTYG RENGÖRES MED vatten 

VERKTYG pensel eller rulle 

SPÄDNING vatten, skall normalt ej spädas 

BINDEMEDEL sampolymer latex 

FÖRVARAS FROSTFRITT 


