
Milltex 20 Täckfärg

Milltex 20 Täckfärg är en täckfärg för målning
inomhus på väggar och tak av puts, betong,
gipsskivor, träfiberplattor, tapet och väv. Den
färdiga ytan tål att tvättas av. 

Färgen är ergonomiskt anpassad för
yrkesmålaren.

Teknisk information
ANVÄNDNINGSOMRÅDE
Inomhus

MATERIALÅTGÅNG
6 - 8 m²/l

GLANS
Halvmatt

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
Akrylat

VOC
Gränsvärde (Kat A/a): 30 g/l (2010). Produktens VOC <
30 g/l.

För aktuell uppdatering: www.alcro.se

Förvaras frostfritt

Utmärkta appliceringsegenskaper
Anpassad för måleriet
Ger en halvmatt yta

Astma- och Allergiförbundets rekommendation gäller ej under applicering av färgen utan först 2 veckor efter avslutad målning.
Iakttag försiktighet och sörj för god ventilation under avklingningstiden (2 veckor).
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Förberedelse av ytor
Se till att underlaget är fast och fritt från stoft. Skrapa och
borsta. 

HÅL OCH SPRICKOR lagar du med Alcro Grovspackel eller
Handspackel Plus beroende på skadans omfattning.

OMÅLADE YTOR grundmålar du med Milltex Allgrund. 

TIDIGARE MÅLADE, BLANKA ELLER SMUTSADE YTOR
rengör du med Alcro Målartvätt (enligt instruktion). Grunda
med Milltex Allgrund. 

LIMFÄRG tvättar du bort med mycket vatten. (Tvätta till
rengöringsgrad 1, om det inte lyckas, se rekommendation för
stoftiga ytor). Grunda med Milltex Allgrund. 

GAMMAL KALKFÄRG med stoftig yta binder du med Spärra
Grundfärg. 

LACKFÄRGSYTOR slipar du och grundar med V-slip. 

TEXTILVÄV som t ex juteväv grundar du med Kraft
Grundfärg för att undvika att väven krymper. 

PLASTYTOR som t ex vinyltapeter bör du i första hand riva
ned, i annat fall kan du grundmåla med V-slip för att inte
underlaget ska ge dåligt fäste eller klibbig färgyta. Provmåla
först om du är tveksam.

Måla
Måla jämnt och flödigt med roller eller använd
sprututrustning som är avsedd för den här sortens färg.

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.

Skötselråd
Var försiktig med nymålade ytor. Färgernas slutliga goda
egenskaper uppnås först efter ett par veckor, varför
försiktighet bör beaktas när det gäller slitage, repkänslighet
och uppglansning. Efter härdningstiden använd
handdiskmedel alternativt allrengöringsmedel som inte
innehåller lösningsmedel. Använd aldrig sprit eller starka
lösningsmedel.

Rengöring: Gör ren ytan med handdiskmedel alternativt
allrengöringsmedel. Tvätta alltid nedifrån och upp. Skölj
med vatten och ventilera därefter för att minska fuktigheten
i luften.

Fläckborttagning: Handdiskmedel alternativt
allrengöringsmedel. Med utspädd ättiksyra (matättika)
avlägsnar man rostfläckar. Svarta missfärgningar kan uppstå
när man gnider metall mot färgytan. Radera bort dem med
ett suddgummi.

Bättring av skador: Bättra alltid med samma produkt som
ytan senast är målad med och om möjligt samma satsnr
som senast använts. Vid annat satsnummer eller bryttillfälle
av kulör kan en mindre kulöravvikelse förekomma. 
För bästa resultat bättra därför alltid en vägg från hörn till
hörn för att undvika struktur, kulör och glansskillnader. 
Vid fläckbättring försök att efterlikna väggens
struktur/gräng genom att använda samma typ av roller för
att minimera risk för struktur, kulör och glansskillnader. Små
fläckar stöpplas med pensel.

Viktigt
Milltex 20 Täckfärg ingår även i Alcros målningssystem för
brandskydd. Se Typgodkännande 0250 på www.alcro.se
för mer information.

Milltex 20 rekommenderas av Astma- och Allergiförbundet
samt uppfyller Svanens miljökrav.

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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