ad.harmoni Helmatt
Takfärg
Reflexfri
Ger en extra vit och helmatt yta
Enkel att måla med

ad.harmoni är en färg av högsta kvalitet för de
flesta takytor vid både ny- och ommålning.
Färgens unika formulering ger en reflexfri yta
och gör färgen lättarbetad utan att droppa och
stänka. Färgens extremt låga glans hjälper även
till att dölja mindre ojämnheter för ett perfekt
slutresultat.

Teknisk information
ANVÄNDNINGSOMRÅDE
Inomhus

MATERIALÅTGÅNG
8 m²/l

GLANS
Helmatt

VERKTYG
Spruta, pensel, roller

MÅLNINGSTEMPERATUR
Lägst +5°C

TORKTID VID +23°C OCH 50% RELATIV LUFTFUKTIGHET
Klibbfri efter 0,5 timmar. Övermålningsbar efter 3
timmar.

VERKTYGEN RENGÖRES MED
Penseltvätt Vatten

BINDEMEDEL
Sampolymer

VOC
Gränsvärde (Kat A/a): 30 g/l (2010). Produktens VOC <
30 g/l.
För aktuell uppdatering: www.alcro.se
Förvaras frostfritt
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Förberedelse av ytor
Säkerställ att underlaget är fast och fritt från stoft.
Underlaget skrapas och slipas därefter.
TIDIGARE MÅLADE, BLANKA ELLER SMUTSADE YTOR
rengörs med Alcro Målartvätt (enligt instruktion).
HÅL OCH SPRICKOR lagas med lämpligt väggspackel ur
Alcros spackelsortiment.
OMÅLADE YTOR ELLER STARKT SUGANDE YTOR
grundmålas med Alcro Grunda.
LIMFÄRG tvättas bort med mycket vatten. (Tvätta till
rengöringsgrad 1.) Grunda sedan med Alcro Spärra.
GAMMAL KALKFÄRG med stoftig yta binds med Alcro
Spärra.
YTOR DÄR DET FINNS RISK FÖR GENOMSLAG av t.ex.
nikotin, brand- eller vattenskador grundas först med Alcro
Isolera RF.

Måla
Rör om färgen väl.
Måla jämnt och flödigt med roller. Har du rikligt med färg i
rollern hela tiden så undviker du att få ett ojämnt resultat.
För bästa resultat använd rulle med syntetkvalitet med
lugglängd 18mm. Målar du med pensel, späd färgen med
5% vatten.
Ett normalt smutsat tak behöver bara målas en gång.
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.

Viktigt

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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Besök www.alcro.se för mer information.

