Bestå Grundfärg

Kort torktid
Hindrar fukt att tränga ner i träet
Ger mycket bra fäste för täckfärgen

Bestå Grundfärg är en grundfärg för fönster och
fasader utomhus som torkar snabbt, har god
täckförmåga, minskar risken för genomslag av
tanniner från virket, tränger effektivt in i
underlaget och hindrar fukt att tränga ner i träet.
Övermålas med Bestå Täckfärg eller Bestå
Fönsterfärg.

Teknisk information
ANVÄNDNINGSOMRÅDE
Utomhus

MATERIALÅTGÅNG
4 - 7 m²/l

VERKTYG
Pensel, roller, högtryckssprutning

TORKTID VID +23°C OCH 50% RELATIV LUFTFUKTIGHET
Klibbfri efter 4 timmar. Övermålningsbar efter 8 timmar.

VERKTYGEN RENGÖRES MED
Penseltvätt Vatten

BINDEMEDEL
Alkyd

VOC
Gränsvärde (Kat A/d): 130 g/l (2010). Produktens VOC <
130 g/l.
För aktuell uppdatering: www.alcro.se
Förvaras frostfritt
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Förberedelse av ytor

återförsäljare.

Smutsiga ytor tvättas med Alcro Grovrent. Mögel- och
algpåväxt behandlas med Alcro Alg & Mögelfritt. Slipa
blanka, hårda och hyvlade ytor samt vassa hörn med ett
grovt sandpapper. Gäller även bilade timmerstockar. Borsta
eller skrapa ner grånat och poröst trä till fast underlag.

Kontrollera att underlaget är torrt före målning, maximalt
16% fuktkvot. Detta gäller även tryckimpregnerat trä, som
bör stå obehandlat minst en säsong före målning.
Måla inte på solheta ytor eller om det är risk för regn det
närmaste dygnet eller dagg inom 1-2 timmar efter målningen
avslutats.

TIDIGARE MÅLADE YTOR Skrapa bort tjocka, spruckna eller
lösa färgskikt helt.

Används spruta eller roller behöver man efterstryka med
pensel. Vid sprutning används filtrerande halvmask mot
fasta och vätskeformiga partiklar (FFP2).

NYMÅLNING Stryk Bestå Grundolja flödigt på ändträ,
skarvar och spikhuvuden. Torka bort överskottsolja efter 30
minuter.

Innehåller jodokarb. Kan ge upphov till allergisk reaktion.

Måla

För mer information besök www.alcro.se.

Rör om färgen noggrant i burken före målning. Följ våra
anvisningar om rekommenderad åtgång. Var extra
noggrann med ändträ, spikhuvuden och skarvar.
TIDIGARE MÅLADE YTOR Måla trärena ytor samt ytor i
dåligt skick med Bestå Grundfärg. Gamla alkyd- och
oljefärgsytor behandlas alltid med Bestå Grundfärg.
NYMÅLNING Grundmåla hela ytan, fasad samt ändträ, med
Bestå Grundfärg. Missfärgning från kvistar kan minskas
genom en extra behandling direkt på kvistarna.
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
För att minska risken för tanningenomslag vid målning med
vit grundfärg bör färgen torka ca 1 dygn vid +23°C och 50%
relativ luftfuktighet före övermålning med täckfärg. Tänk på
att vid lägre temperaturer och högre luftfuktighet förlängs
torktiden.

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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Fabriksgrundat virke kan behöva grundas på nytt med
Bestå Grundfärg. Rådgör med din Alcro

