Tät Täckfärg

Speciellt anpassad för våtrumsmålning
Gör ytan vattenresistent, slagtålig och smutsavvisande
God vidhäftningsförmåga

Tät Täckfärg är en täckfärg av akrylattyp för
väggar och tak i våtrum och andra utrymmen
som kräver en fukttät, slitstark och
smutsavvisande yta. På www.alcro.se kan du
ladda ner arbetsråd för målnining med Tät
våtrumssystem. Den innehåller viktig information
om målning i våtutrymmen. Du kan också
rådgöra med din färghandlare.

Teknisk information
ANVÄNDNINGSOMRÅDE
Inomhus

MATERIALÅTGÅNG
- 7 m²/l

GLANS
Halvblank

VERKTYG
Spruta, pensel, roller

Tät Täckfärg ingår i Alcros målningssystem som
är godkända av Måleribranschens
Våtrumskontroll.

MÅLNINGSTEMPERATUR
Lägst +10°C

TORKTID VID +23°C OCH 50% RELATIV LUFTFUKTIGHET
Klibbfri efter 2 timmar. Övermålningsbar efter 6 timmar.

VERKTYGEN RENGÖRES MED
Vatten

BINDEMEDEL
Akrylat

VOC
Gränsvärde (Kat A/b): 100 g/l (2010). Produktens VOC <
100 g/l.
För aktuell uppdatering: www.alcro.se
Förvaras frostfritt
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Förberedelse av ytor

vattenbegjutning.

Se till att underlaget är torrt och rent. Är ytorna tidigare
målade med godkänt våtrumssystem och oskadade
behöver du inte grundmåla igen.

Kontrollera att tätningar kring genomföringar och
håltagningar är intakta.
Täta nya skruvhål och håltagningar omgående. Se till att
ventilationen är tillfredsställande och fungerar som avsetts.
Ta för vana att efter duschning föra bort vatten från golvet
med gummiskrapa. Dra ej för duschdraperi. Ställ dörren på
glänt. På så sätt kan luftfuktigheten hållas nere och
möjligheterna för mögeltillväxt begränsas.

SPRICKOR, SKARVAR OCH OJÄMNHETER spacklar du med
Alcro Våtrumsspackel. Jämna ut hörn och takvinklar med
Tät Fog.
KALKAVLAGRINGAR på tidigare målade underlag tar du bort
med surt rengöringsmedel. Skölj sedan noga.

Väggarna måste med jämna mellanrum rengöras från
kalkavlagringar, tvålrester och dylikt, speciellt viktigt är detta
vid utsatta ställen som duschplats, vid och under badkar
och tvättställ. Använd kalkavlösande rengöringsmedel, t ex
Kalkosan och mjuk borste. Skölj med rent vatten och torka
ytan.

MÖGELANGRIPNA YTOR behandlar du med Alcro Alg &
Mögelfritt.
VINYLBEKLÄDNADER som är spaltbara river du bort
ytskiktet på. Vinylbeklädnader som inte går att riva bort
rengör du och torkar sedan med T-röd för att avlägsna
rester av mjukgörare.

Normal rengöring görs med vanliga syntetiska tvättmedel.
Rengöringsmedel och redskap med slipande effekt skadar
ytan och skall inte användas. Använd inte heller sprit (t ex
T-Röd) eller starka lösningsmedel, då dessa löser upp
färgen. Ta som regel att tvätta nerifrån och upp, skölj med
rent vatten och torka ytan.

PVC-MATERIAL som är tjocka och mjuka tar du bort helt.

Måla
Måla två gånger med roller, pensel eller spruta.

Viktigt

Vädra ordentligt när du målar i rum med dålig ventilation.

Var försiktig med nymålade ytor. Färgens slutgiltiga goda
egenskaper uppnås efter några dagar. Undvik därför att
spola vatten direkt på den målade ytan under de första sju
dagarna.

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.

Besök www.alcro.se för mer information.

Skötselråd
Alcros Våtrums-system ger en mycket vattenbeständig,
slagtålig och smutsavvisande yta. Varje komponent i
systemet innehåller mögelförhindrande medel.

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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Version 210216

Ett våtrum kräver litet extra omsorg och regelbunden
rengöring för att det skall behålla sitt fina utseende länge.
Första tiden efter nymålningen bör man handskas försiktigt
med ytorna. Ytan skall torka minst en vecka innan den
utsätts för

