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För aktuell 
uppdatering:  
www.alcro.se  

Alcro Bestå Grundfärg är en grundfärg för fönster 
och fasader utomhus. Grundfärgen torkar snabbt, 
har god täckförmåga, minskar risken för genom-
slag av tanniner från virket, tränger effektivt in i 
underlaget och hindrar fukt att tränga ner i träet. 
Övermålas med Bestå Täckfärg eller Bestå Fön-
sterfärg. Vid målning av fönster, följ anvisningar 
för Bestå Fönsterfärg.  
 
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. 
 
NYMÅLNING Stryk Bestå Grundolja flödigt på ändträ, 
skarvar och spikhuvuden. Torka bort överskottsolja 
efter 30 minuter.  
 
MÅLA  

Rör om färgen noggrant i burken före målning. Följ 
våra anvisningar om rekommenderad åtgång. Var 
extra noggrann med ändträ, spikhuvuden och skar-
var. 
 
TIDIGARE MÅLADE YTOR Måla trärena ytor samt 
ytor i dåligt skick med Bestå Grundfärg. Gamla al-
kyd- och oljefärgsytor behandlas alltid med Bestå 
Grundfärg. 
 
NYMÅLNING Grundmåla hela ytan, fasad samt änd-
trä, med Bestå Grundfärg. Missfärgning från kvistar 
kan minskas genom en extra behandling direkt på 
kvistarna. För att minska risken för tanningenomslag 
vid målning med vit grundfärg bör färgen torka ca 1 
dygn vid +23°C och 50% relativ luftfuktighet före 
övermålning med täckfärg.Tänk på att vid lägre tem-
peraturer och högre luftfuktighet förlängs torktiden. 

Fabriksgrundat virke kan behöva grundas på nytt 
med Bestå Grundfärg. Rådgör med din Alcro återför-
säljare. 
 
OBS! Kontrollera att underlaget är torrt före målning, 
maximalt 16% fuktkvot. Detta gäller även tryckim-
pregnerat trä, som bör stå obehandlat minst en sä-
song före målning. Måla inte på solheta ytor eller 
om det är risk för regn det närmaste dygnet eller 
dagg inom 1-2 timmar efter målningen avslutats. An-
vänds spruta eller roller behöver man efterstryka 
med pensel. Vid sprutning används filtrerande halv-
mask mot fasta och vätskeformiga partiklar (FFP2). 
 
Innehåller jodokarb. Kan ge upphov till allergisk reak-
tion. 
 
För inspiration och mer information besök 
www.alcro.se. 
 
 
Svanen är det officiella nordiska miljömärket som in-
stiftats av Nordiska Ministerrådet. För ytterligare in-
formation om varför denna produkt fått Svanenmär-
ket se www.svanen.se. 
 
 

TEKNISK INFORMATION 

2019-03-18 

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

TORKTID VID +23°C OCH 50% 
RELATIV LUFTFUKTIGHET 

Klibbfri ca 4 timmar. 
Övermålningsbar 6-8 timmar 

MÅLNINGSTEMPERATUR Lägst +7°C 

1 LITER RÄCKER TILL 4-7 m2 

GLANS Glansfri 

VERKTYG RENGÖRES MED Vatten eller Penseltvätt 

VERKTYG Pensel, roller eller högtrycksspruta 

SPÄDNING Spädes ej 

ANVÄNDNING Träfasader, fönster och snickerier 
utomhus 

FÖRVARAS FROSTFRITT 
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TA HAND OM VERKTYG OCH RESTER  

Förslut öppnad burk väl. Ta bort mesta möjliga färg 
från målningsverktygen före rengöring. Flytande 
färgrester skall inte hällas ut i avloppet, utan lämnas 
till lokal miljöstation. Väl tömda emballage lämnas 
till återvinningsstationer eller -centraler.  
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