PRODUK TDATABL AD

Inomhus Lackfärgsgrund
Lycke Lackfärgsgrund är en vattenspädbar akrylgrundfärg
som både täcker och fyller bra. Den är enkel att applicera,
lätt att slipa ned och ger god vidhäftning för färdigstrykningen.
Används inomhus på trä, grundat stål och metall samt
tidigare målade ytor.

FÖR GRUNDMÅLNING AV SNICKERIER OCH METALL INOMHUS
Lycke Lackfärgsgrund passar de flesta snickerier, lister, träprodukter, grundat stål och metall samt tidigare målade ytor.

MÅLNINGSTEMPERATUR

1 LITER RÄCKER TILL

Minst +5ºC.

8-10 m².

1

hrs

VERK T YG

Pensel och
roller.

RENGÖRING

KLIBBFRI

Tvätta verktygen i
vatten & lite såpa
direkt efter
användning.

Cirka 1 timme.

ÖVERMÅLNINGSBAR

GENOMHÄRDAD

FÖRVARING

Cirka 4 timmar.

Cirka 4 veckor.

Torrt och
frostfritt i
originalförpackning.
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PRODUK TDATABL AD

Inomhus Lackfärgsgrund
Användning
Produkttyp:
Beskrivning och
användningsområde:

Akrylgrundfärg
Vattenspädbar akrylfgrundfärg för inomhus målning av trä, tidigare grundat stål och
metall samt tidigare målade ytor.

Egenskaper:

Täcker och fyller bra samt ger god vidhäftning för färdigstrykningen. Enkel att applicera.

Förarbete:

Underlaget ska vara rent, fast, torrt och bärkraftigt. Tvätta med målartvätt och efterskölj
vid behov. Blanka ytor och ojämnheter i t.ex. spackel slipas med slippapper. Slipdamm
avlägsnas före målning. Ytor med risk för genomslag grundas med spärrande grundfärg.

Påföring:

Rör om produkten grundligt. Påför Lycke Lackfärgsgrund jämnt och fylligt.
Kan appliceras med pensel, rulle eller spruta.

Tekniska data
Kulör och glans

Vit. Matt.

Torktid v. 23ºC, 50% RF

Ca. 1 timme. Övermålningsbar efter 4 timmar.

Täckförmåga

8 - 10 m²/ltr. Beroende på underlag och påföring.

Temperatur

Min. +5ºC och max. 85% RF vid påföring och torkning.

Förtunning

Vatten.

Rengöring

Tvål och vatten.

Miljö och Säkerhet

Se Säkerhetsdatablad för mer information.

Förvaring och hållbarhet

Torrt och frostfritt i oöppnad orginalförpackning.

Detta tekniska datablad ersätter alla tidigare utgåvor. De angivna uppgifterna är baserade på laboratorietester och praktiska tester. Ett övergripande
ansvar för målningen kan emellertid inte ges på grund av de många omständigheter som kan uppstå i underlaget och i samband med appliceringen.
Det är användarens ansvar att inhämta de senast reviderade produktbladen samt säkerhetsdatabladen vid användning. Vi förbehåller oss rätten att
göra ändringar utan föregående meddelande.
Upprättat den: 28/03/2019
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