
Genuin Grundfärg

Genuin Grundfärg är en grundfärg av
alkydoljetyp som passar bra för grundmålning av
husfasader, fönster, staket, trappräcken m.m.
Den tränger in effektivt i trä och ger ett bra fäste
för täckfärger.

Teknisk information
ANVÄNDNINGSOMRÅDE
Utomhus

MATERIALÅTGÅNG
7 - 10 m²/l

VERKTYG
Pensel, roller

TORKTID VID +23°C OCH 50% RELATIV LUFTFUKTIGHET
Klibbfri efter 12 timmar. Övermålningsbar efter 24
timmar.

VERKTYGEN RENGÖRES MED
Penseltvätt

BINDEMEDEL
Alkyd

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

Tränger in effektivt i underlaget
Ger ett bra fäste för täckfärger
Kan grundmålas på fasad, fönster, staket, räcken m.m.
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Förberedelse av ytor
VID OMMÅLNING OCH NYMÅLNING ska vassa hörn och
kanter rundas av innan målning.

TIDIGARE MÅLADE YTOR tvättar du med Alcro Grovrent.
Mögel- och algväxt behandlar du med Alcro Alg &
Mögelfritt. Skrapa bort lös färg med färgskrapa. Gammal
färg som ska målas över måste sitta ordentligt fast vid
underlaget. 

NYTT TRÄ rengör du genom att borsta bort smuts och
damm. Se till att träet är torrt och fritt från stoft. 

HYVLADE YTOR SAMT BILADE STOCKAR ska ruggas upp
med ett grovt sandpapper före målning.

SKARVAR, ÄNDTRÄ OCH ANDRA YTOR som är särskilt
utsatta för fukt behandlar du med Bestå Grundolja.

IMPREGNERAT TRÄ skall åldras minst ett år före målning.

FABRIKSGRUNDAT TRÄ kan behöva en ny grundning,
rådgör med din Alcro återförsäljare.

Måla
Rör om färgen före användning. 

Måla flödigt en gång med pensel eller roller. Måla även
ändträ. Missfärgning från kvistar kan minskas med en extra
grundning direkt på kvistarna. Stryk inte ut färgen för tunt
utan ta rätt mängd färg enligt rekommenderad färgåtgång. 

Förslut öppnad förpackning väl. Flytande rester och
tvättvätska utgör farligt avfall och skall inte hällas ut i
avloppet. Förpackningar och färgrester ska lämnas för
särskilt omhändertagande som farligt avfall.

Viktigt
Låt ytan genomtorka ordentligt innan du målar över med
täckfärg. 

Underlaget skall vara torrt vid målning, max 16%

fuktkvot. 

Måla inte på solheta ytor. Måla inte heller vid risk för regn
inom det närmaste dygnet eller dagg inom 1-2 timmar från
målningens avslutande.

Besök www.alcro.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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