ad.finess Halvblank
Lackfärg
Extremt tålig
Utmärkta appliceringsegenskaper
Hård och vacker yta

ad.finess Halvblank Lackfärg är en täckfärg av
högsta kvalitet som passar för t ex snickerier,
dörrar, luckor och metallytor inomhus. Färgen är
extremt tålig och har utmärkta
appliceringsegenskaper samt ger en hård och
vacker yta.

Teknisk information
ANVÄNDNINGSOMRÅDE
Inomhus

MATERIALÅTGÅNG
8 - 10

GLANS
Halvblank

VERKTYG
Spruta, pensel, roller

MÅLNINGSTEMPERATUR
Lägst +10°C

TORKTID VID +23°C OCH 50% RELATIV LUFTFUKTIGHET
Klibbfri efter 2 timmar. Övermålningsbar efter 4 timmar.

VERKTYGEN RENGÖRES MED
Vatten Penseltvätt

BINDEMEDEL
Akrylat

VOC
Gränsvärde (Kat A/d): 130 g/l (2010). Produktens VOC <
130 g/l.
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Förberedelse av ytor

Viktigt

Se till att underlaget är fritt från damm. Ta försiktigt bort
smuts och damm från ytan för att säkerställa bästa möjliga
vidhäftning.
NYTT TRÄ slipas lätt och grundmålas sedan med Servalac
Grund.
TIDIGARE MÅLADE YTOR sprutas med Alcro Målartvätt
(enligt instruktion).
YTOR SOM ÄR BLANKA EFTER RENGÖRING slipas matta
och grundmålas med Servalac Grund. Ytor i gott skick kan
målas direkt med ad.finess Lackfärg.
HÅL OCH SPRICKOR lagas med Alcro Snickerispackel och
slipas lätt innan grundmålning med Servalac Grund.
FABRIKSMÅLADE (HÄRDLACKADE) YTOR slipas noga med
fint sandpapper innan grundning med Häfta Grundfärg.
METALLYTOR som är fria från rost grundmålas med Häfta
Grundfärg.

Besök www.alcro.se för mer information.

Måla
Färgen rörs om väl från botten och målas flödigt med en
pensel eller spruta. Målning på större ytor rekommenderas
strykning med roller och därefter slätning med bred pensel.
Målas inte vid lägre temperatur än +10°C.
Ytor som bord och hyllor bör inte belastas förrän tre dagar
efter målning då färgen uppnått rätt hårdhet.

Skötselråd
Vid behov, tidigast efter ca 1 månad från målning:
Ytorna rengörs med en mjuk borste, svamp eller
rengöringsduk och neutralt diskmedel (pH 6-8).
Rengör mycket smutsiga ytor med svagt alkaliskt tvättmedel
(pH 8-10) och t.ex. rengöringsduk eller svamp. Skölj ytan
noggrant.

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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Version 211117

Produkten uppnår sin slutliga hårdhet och hållbarhet efter
en månad under normala förhållanden, därför måste
ytornahanteras försiktigt under ett par veckor. Om ytorna
behöver rengöras strax efter avslutad målning, rengör dem
lätt med en mjuk borste eller fuktig rengöringsduk.

