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Det här är en takfärg med låg densitet framför allt 
för målning av sandgrängade tak men du kan 
också använda den till tak av puts, betong och 
gipsskivor.  
 
Färgen är ergonomiskt anpassad för yrkesmålaren 
på så sätt att dess vikt är skonsam för armar och 
axlar.  
Mer info finns på www.alcro.se.  
 
GÖR RENT OCH FÖRBEHANDLA  

Se till att underlaget är fast och fritt från stoft. 
Skrapa och borsta.  
 
DÅLIGT BUNDNA TAK binds upp med Stärka Grund-
färg. Inrökta tak grundmålas med Isolera Grundfärg.  
 
HÅL OCH SPRICKOR lagar du med Alcro Lätt Grov el-
ler Lätt Hand beroende på skadans omfattning.  
 
MÅLA  

Måla inte vid lägre temperatur än +5°C. 
 
Måla jämnt och flödigt med roller eller använd sprut-
utrustning som är avsedd för den här sortens färg. 
Om du använder spruta på sandspacklade ytor finns 
dock risk att luftfickor uppstår.  
 
För mer information, läs Alcros arbetsråd, broschyrer 
och hemsida. 
 
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.  
 
Rekommenderad av Astma- och Allergiförbundet.  

Astma- och Allergiförbundets rekommendation  

gäller ej under applicering av färgen utan först  

2 veckor efter avslutad målning. Iakttag försiktighet  

och sörj för god ventilation under avklingningstiden  

(2 veckor). Innehåller konserveringsmedel: 1,2-ben-

zisotiazol - 3(2H)-on och 2-metyl-2H-isotiazol-3-on.  

TEKNISK INFORMATION 

2016-03-01 

AMAHUS LCS2 
MÅLNINGSMATERIAL: 

6 

VOC Gränsvärde (Kat A/a): 30 g/l (2010) 
Produktens VOC:< 30 g/l. 

TORKTID VID +23°C OCH 50% 
RELATIV LUFTFUKTIGHET 

Klibbfri 0,5 tim. 
Övermålningsbar 3 tim. 

MÅLNINGSTEMPERATUR Lägst +5°C 

1 LITER RÄCKER TILL 6-8m2 

GLANS Helmatt 

VERKTYG RENGÖRES MED Vatten eller Penseltvätt 

VERKTYG Pensel, rulle el. spruta 

SPÄDES MED Vatten  

SPRUTMUNSTYCKE 0,017 - 0,021 

BINDEMEDEL Akrylat-Sampolymer 

ANVÄNDNING Ny- och ommålning av tak inomhus 

FÖRVARAS FROSTFRITT 
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