
ENTRÉ GOLVFÄRG 

För aktuell 
uppdatering:  
www.alcro.se  

Det här är en golvfärg för målning av betonggolv, 
i första hand inomhus som utsätts för medelhårt 
slitage i t.ex. bostadsutrymmen, källargångar, vil-
lagarage m m. Balkonggolv och trappor av betong 
utvändigt kan även målas med Entré Golvfärg, 
men kräver tätare underhållsmålning då väder och 
vind påskyndar åldrandet och slitage av färgskik-
tet.  
 
GöR RENT OCH FöRBEHANDLA  

NY BETONG, MINST 1 MÅNAD GAMMAL Rengör gol-
vet från stoft och damm. Eventuell betonghud, stål-
slipade golv och gamla tvättstugegolv behandlar du 
först med Betongets. Olja, fett och vax tvättas bort 
med Fettlösare. 
 
TIDIGARE MÅLADE/LACKADE BETONGYTOR Rengör 
golvet från stoft och damm. Blanka ytor slipas. 
Tvätta med Målartvätt och torka efter med rent 
vatten. 
 
MÅLNING AV LINOLEUMMATTA Gör rent golvet 
noggrant med Målartvätt och skurduk (typ Grön 
Scotch-Brite) och torka efter ordentligt med rent 
ljummet vatten flera gånger för att få bort rester av 
vax och polish. En provmålning av en mindre yta re-
kommenderas för att se att golvet är fritt från vaxer 
och polish och för bra vidhäftning. Efter rengöring 
och kontroll av vidhäftning målas golvet 2 ggr med 
golvfärgen oförtunnad.  
 
MÅLA  

Rör upp färgen från botten. Obehandlade betongy-
tor grundmålas en gång med Entré Golvfärg spädd 
med 10% vatten. För bästa slutresultat stryk 2 gånger 
med oförtunnad Entré Golvfärg.  
 
Golvet får sin fulla slitstyrka och kan belastas efter 3 
dygn. 
 
För inspiration och information se  
www.alcro.se.  
 

TA HAND OM VERKTYG OCH RESTER  

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.  
 

TEKNISK INFORMATION 

2019-03-26 

AMAHUS LCS2 
MÅLNINGSMATERIAL: 

6 

VOC Gränsvärde (Kat A/i):140 g/l (2010) 
Produktens VOC:<140 g/l. 

TORKTID VID +23°C OCH 50% 
RELATIV LUFTFUKTIGHET 

Klibbfri ca 1 tim. 
Övermålningsbar 3 tim. 

MÅLNINGSTEMPERATUR Lägst +5 C 

1 LITER RÄCKER TILL Ca 8-10m2 

GLANS Blank, ca 60 glansenheter. 

VERKTYG RENGÖRES MED Vatten eller Penseltvätt. 

VERKTYG Pensel el. rulle. 

SPÄDES MED Vatten, max 10%. 

BINDEMEDEL Uretanakrylat. 

PRODUKTTYP Golvfärg 

ANVÄNDNING Målning av betonggolv. 

FÖRVARAS FROSTFRITT 


