
Servalac Finess
Lackfärg Helmatt

Servalac Finess Lackfärg Helmatt är en täckfärg
av högsta kvalitet som passar för t ex snickerier,
dörrar, luckor och metallytor inomhus. Färgen
har utmärkta appliceringsegenskaper och ger en
hård och slitstark yta. Färgen mörkergulnar inte
och den är fri från starka lösningsmedel.

Teknisk information
ANVÄNDNINGSOMRÅDE
Inomhus

GLANS
Helmatt

MÅLNINGSTEMPERATUR
Lägst +10°C

BINDEMEDEL
Akrylat
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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 Snickerispackel och
slipar lätt innan du grundmålar med Servalac Grund.

NYTT TRÄ slipar du lätt och grundmålar med Servalac
Grund. 

TIDIGARE MÅLADE YTOR rengör du med Alcro Målartvätt
(enligt instruktion). Ytor som är blanka efter att du tvättat
dem slipar du matta. Grundmåla med Servalac Grund. Ytor i
gott skick kan målas direkt med Servalac Finess.

FABRIKSMÅLADE (HÄRDLACKADE) YTOR slipar du noga
med fint sandpapper.

Måla
Rör om färgen väl från botten. 

Måla med pensel eller spruta. På stora ytor kan du använda
roller och sedan släta ut färgen med en flat pensel.

Viktigt
Ytor som bord och hyllor bör du inte belasta förrän 3 dagar
efter målning då färgen uppnått rätt hårdhet.

Alcro Panelgrund bör inte användas som grundfärg under
Servalac Finess Lackfärg.

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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