
Beckerplast
Vævfylder

Beckerplast Vævfylder er en vandfortyndbar
plastmaling af høj kvalitet, der kan anvendes
som grund og topfarve indendørs på glasfilt,
glasvæv og fiberfilt, for at sikrer en ensartet
bund, der er velegnet til færdigbehandling med
Beckerplast Vævfylder eller anden vægmaling
fra Beckers med en glans der er >10.

Teknisk information
RÆKKEEVNE
4 - 8 m²/l

GLANS
Helmat

PÅFØRINGSTEMPERATUR
mellan +5°C till ca +25°C yttemperatur.

BINDEMIDDEL
Vinyl acetate ethylene (VAE)
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Forberedelse af overfladen
Nyopsat filt eller glasvæv kan grundes når det er naptør
ca. 1/2-1 time efter opsætningen: Omrøres godt før brug.
Underlaget skal være rent, fast og smittefrit samt
bærerdygtig for malerbehandling. Grund med
Beckerplast Vævfylder og mal første gang allerede 3-4
timer efter og vent 24 timer, før færdigmaling 2 gange
med Beckerplast Vævfylder foretages. Ved brug af anden
færdigfarve fra Beckers Maling, skal Beckers Vævfylder
være tør, da der ellers kan opstå krakeleringer.

Vigtigt
Fjern mest mulig af malingen fra værktøjet før rengøring.
Flydende malingsrester må ikke hældes ud i afløbet, men
indleveres på lokale miljøstationer.

Informationen i dette dokument er ikke beregnet på at være udtømmende eller fuldstændigt. Informationen baserer sig på laboratorietests og
praktisk erfaring, og er givet efter vores bedste kundskaber. Produkternes kvalitet kontrolleres af vores virksomhedssystem, baseret på krav om
ISO9001 og ISO14001. Som producent kan vi ikke kontrollere de omstændigheder, under hvilke produkterne anvendes eller de mange faktorer
som påvirker brugen og påføring af produkterne. Tikkurila er ikke ansvarlig for tilfælde hvor produkterne anvendes i strid med anvisningerne
eller for uanvendelige objekter. Vi forbeholder os retten at forandre den givne information uden varsel. Ve
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