Komplett Grund och
Täckfärg
Grund- och täckfärg i ett
Stoppar begynnande rost och skyddar mot ytterligare rostbildning
Passar utmärkt för järn och stål.

Komplett är en grund- och täckfärg som stoppar
begynnande rost och skyddar mot ytterligare
rostbildning. Den passar utmärkt för järn och stål,
t ex grindar, räcken och stuprör, men inte där
riktigt kraftigt rostskydd behövs - ska du måla i
en starkt korrosiv miljö som t ex på takplåtar eller
skorstenar rekommenderar vi istället
grundmålning med Alcro Roststopp.

Teknisk information
ANVÄNDNINGSOMRÅDE
Utomhus

MATERIALÅTGÅNG
9 - 10 m²/l

GLANS
Halvblank

VERKTYG
Pensel, roller

TORKTID VID +23°C OCH 50% RELATIV LUFTFUKTIGHET
Klibbfri efter 6 timmar. Övermålningsbar efter 24 timmar.

VERKTYGEN RENGÖRES MED
Penseltvätt

BINDEMEDEL
Alkyd

VOC
Gränsvärde (Kat A/i): 500 g/l (2010). Produktens VOC <
500 g/l.
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Förberedelse av ytor
Olja och fett avlägsnas.
TIDIGARE MÅLADE UNDERLAG där den gamla färgen sitter
ordentligt fast vid underlaget rengör du med Alcro
Målartvätt (enligt instruktion).
ROST OCH GAMMAL LÖST SITTANDE FÄRG skrapar eller
slipar du noggrant bort.
METALLRENA PARTIER fläckgrundar du med Komplett
Grund och Täckfärg du innan du målar hela ytan.
FÖRZINKADE YTOR grundmålar du med Alcro Metallprimer.

Måla
Måla med pensel eller roller. Stryk två gånger för bästa
resultat.
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

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.

