
Metall Grund & Täck

Måla om utomhusräcket och motverka rost på
köpet. Metall Grund & Täck är en blank
alkydbaserad färg som fungerar både som
rostskyddsgrund och täckfärg. Färgen har
förmåga att stoppa upp påbörjad rost och
förhindra ny rostbildning. Måla färgen på järn-
och stålmaterial såsom grindar, räcken eller
stuprör. Metall Grund & Täck kommer göra dina
utomhusdetaljer fina och fräscha under en
längre tid.

Teknisk information
ANVÄNDNINGSOMRÅDE
Utomhus

MATERIALÅTGÅNG
8 - 9 m²/l

GLANS
Halvblank

VERKTYG
Pensel, roller, spruta

MÅLNINGSTEMPERATUR
Mellan +5°C till ca +25°C yttemperatur
TORKTID VID +23°C OCH 50% RELATIV
LUFTFUKTIGHET
Klibbfri efter 6 timmar. Övermålningsbar efter 24 timmar.

BINDEMEDEL
Alkyd

VOC
Gränsvärde (Kat A/i): 500 g/l (2010). Produktens VOC <
500 g/l.

För aktuell uppdatering: www.beckers.se

Förvaras frostfritt

Rostskydd och täckfärg i ett
Stoppar påbörjad rost och förhindrar nybildning
God täckförmåga
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Förberedelse av ytor
Tvätta smutsiga ytor med Beckers Utomhustvätt och
skölj försiktigt, avfetta oljiga ytor om det behövs. Skrapa,
slipa och borsta bort rost och lös färg. Slipa blanka och
hårda lackytor matt. 
Fläckgrunda metallrena partier med Metall Grund &
Täck. På ytor i mycket frätande miljö rekommenderas
grundning med Primex Rostskyddsgrund.

Måla
Stryk 1-2 gånger med Metall Grund & Täck med tork
emellan.

När du målat klart
(lösningsmedel)
Förslut öppnad förpackning väl. Flytande rester och
tvättvätska utgör farligt avfall och skall inte hällas ut i
avloppet. Förpackningar och färgrester ska lämnas för
särskilt omhändertagande som farligt avfall.

Skötselråd
Rengöring vid behov, minst en månad efter målning:
Rengör ytan varsamt med ett neutralt (pH 6-8) diskmedel
och en mjuk tvättduk. Hårt nedsmutsade ytor rengörs
med ett milt alkaliskt rengöringsmedel (pH 8-10) och en
tvättduk. Skölj ytan försiktigt. 

Under de närmsta veckorna efter målning ska den
behandlade ytan hanteras med försiktighet då produkten
under normala förhållanden uppnår sin slutgiltiga
hårdhet och slitstyrka efter ca en månad. Rengör den
målade ytan varsamt med en mjuk tvättduk om ytan
behöver tvättas under den här tidsperioden. 

Viktigt
Rör vid behov om färgen före användning. 

Underlaget skall vara torrt vid målning. Måla inte på
solheta ytor. Måla inte heller utomhus vid risk för regn
och dagg inom ca 3 timmar från målningens avslutande. 

Besök www.beckers.se för mer information.

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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