
ARKITEKT 

För aktuell 
uppdatering:  
www.alcro.se  

Alcro Arkitekt är en helmatt högkvalitativ akrylat-
färg för träfasader utomhus. Speciellt utvecklad 
för att ge fasaden ett helmatt och stilrent ut-
seende som håller glans och kulör under många 
år. Alcro Arkitekt går att bryta i valfri kulör. Alcro 
Arkitekt målas i system med Bestå Grundolja och 
Bestå Grundfärg.  
 
GÖR RENT OCH FÖRBEHANDLA  

Smutsiga ytor tvättas med Grovrent. Mögel och alg-
påväxt behandlas med Alg & Mögelfritt. Slipa blanka, 
hårda och hyvlade ytor samt vassa hörn med ett 
grovt sandpapper. Gäller även bilade timmerstockar. 
Borsta eller skrapa ner grånat och poröst trä till fast 
underlag. 
 
TIDIGARE MÅLADE YTOR Skrapa bort tjocka, 
spruckna eller lösa färgskikt helt. Måla trärena ytor 
samt ytor i dåligt skick med Bestå Grundfärg. Gamla 
alkyd- och oljefärgsytor behandlas alltid med Bestå 
Grundfärg. 
 
OMÅLADE YTOR Stryk Bestå Grundolja flödigt på 
ändträ, skarvar och spikhuvuden. Torka bort över-
skottsolja efter 30 minuter. Grundmåla hela ytan, fa-
sad samt ändträ, med Bestå Grundfärg. 
 
MÅLA PÅ INDUSTRIGRUNDAD PANEL Paneler som 
köps industrigrundade med produkten Pinja Protect 
från Tikkurila Sverige AB kan anses ha ett fullgott 
grundskydd. Vi rekommenderar täckfärgsbehandling 
2 ggr med Alcro Arkitekt. Tänk dock på att industri-
grundade paneler som utsätts för väder och vind i 
mer än 10 månader behöver grundmålas för ett full-
gott skydd.  
 
MÅLA  

Rör om färgen noggrant i burken före målning. Måla 
två gånger flödigt med Alcro Arkitekt. Två skikt ger 
alltid längre hållbarhet. Följ våra anvisningar om re-
kommenderad åtgång. Var extra noga med ändträ, 
spikhuvuden och skarvar. 
 

OBS! Kontrollera att underlaget är torrt före målning, 
max 16% fuktkvot. Måla inte på solheta ytor eller om 
det är risk för regn det närmaste dygnet eller dag 
inom 1-2 timmar efter målningen avslutats.  
 
Används spruta eller roller behöver man efterstryka 
med pensel. Vid sprutning används filtrerande halv-
mask mot fasta och vätskeformiga partiklar (FFP2). 
 
Till byggnader av kulturhistoriskt intresse rekom-
menderas samma färgtyp som tidigare använts. 
 
 
 
TA HAND OM VERKTYG OCH RESTER  

Verktyg torkas av ordentligt innan rengöring. Använd 
vatten eller penseltvätt. Flytande färgrester och 
tvättvätska utgör farligt avfall och skall inte hällas ut i 
avloppet, utan lämnas till lokal miljöstation. Väl 
tömda emballage lämnas till återvinningsstationer 
eller -centraler. 
 
För inspiration och mer information besök 
www.alcro.se.  
 

TEKNISK INFORMATION 

2019-03-18 

AMAHUS LCS2 
MÅLNINGSMATERIAL: 

6 

VOC Gränsvärde (Kat A/d): 130 g/l (2010). 
Produktens VOC: < 130 g/l. 

ÖVERMÅLNINGSBAR 3-4 timmar 

TORKTID VID +23°C OCH 50% 
RELATIV LUFTFUKTIGHET 

Klibbfri ca 1 timme. Kallt och fuktigt 
väder kan förlänga torktiden. 

MÅLNINGSTEMPERATUR Lägst +7°C yttemperatur 

1 LITER RÄCKER TILL 6-9 m2 

GLANS Helmatt 

VERKTYG RENGÖRES MED Vatten eller Penseltvätt 

VERKTYG Pensel, roller eller spruta 

SPÄDES MED Spädes ej 

ANVÄNDNING Trä utomhus 

FÖRVARAS FROSTFRITT 


