
Gulvmaling Plus

Lad dit hjem blive som nyt med et nymalet gulv.
Beckers Gulvmaling Plus er en blank gulvmaling
af højeste kvalitet, som anvendes på betongulve
indendørs. Malingen er fri for stærke
opløsningsmidler og derfor skånsom mod dig
som maler og miljøet. Gulvmaling Plus er let at
påføre og giver et holdbart dækkende resultat.

Teknisk information
BRUGSOMRÅDE
Universel

RÆKKEEVNE
8 - 10 m²/l

GLANS
Glans

VÆRKTØJ
Pensel, rulle

PÅFØRINGSTEMPERATUR
Mellem+5°C op til ca +25°C overfladetemperatur

TØRRETID VED +23°C OG 50% RELATIV
LUFTFUGTIGHED
Klæbefri efter 1 timer. Overmalbar efter 3 timer.

BINDEMIDDEL
Akryl

VOC
Grænseværdi (Kat A/i): 140 g/l (2010). Produktets VOC
< 140 g/l.

For seneste version: www.beckers.dk

Opbevares frostfrit

Højeste kvalitet
Tåler slitage
Skånsom både mod mennesker og miljø
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Forberedelse af overfladen
NYMALING AF MINDST 1 MÅNED GAMMELT UMALET
BETONGGULV: Rengør for snavs og støv. Fedt og
oliepletter vaskes af med Beckers Malervask. Eventuel
cementhud fjernes ved hjælp af maskinslibning eller
ætsning med saltsyre i forholdet 1 del saltsyre og 4 dele
vand. Skyl godt efter med vand. OBS! Vær meget forsigtig
med håndtering af saltsyre. Når gulvet er tørt, grundes en
gang med Gulvmaling Plus fortyndet med 10% vand.

MALING AF TIDLIGERE ELLER LAKKEREDE
BETONGULVE: Sprøjt Beckers Malervask på og lad
skummet virke nogle minutter, og tør derefter overfladen
af med en fugtig mikrofiberklud. Blanke overflader slibes
matte med mellemfint sandpapir. Gulvet får sin fulde
slidstyrke og kan bruges efter 3 døgn.

MALING AF LINOLEUMSGULVE: Gør gulvet grundigt
rent med Malervask og skuresvamp (grøn Scotch-Brite)
og tør grundigt efter med rent, lunkent vand flere gange
for at fjerne rester af voks og polering. Det anbefales at
prøvemale et mindre stykke for at se, om gulvet er fri for
voks, polering og hæfter godt.

Påføring
Færdigmal 2 gange med ufortyndet Gulvmaling Plus for
bedste resultat.

Når du er færdig med at male
Åbnede beholdere skal lukkes forsvarligt og opbevares
stående, for at undgå lækage. Fjern mest mulig maling fra
værktøj før rengøring. Flydende malingrester skal ikke
hældes i afløb, men indleveres til genbrugsstation. Tom
og rengjort emballage leveres til genbrug.

Vedligehold
Daglig pleje: Støvsug eller fej gulvet. Ved aftørring/vask
anvendes en opvredet klud og et universal-
rengøringsmiddel eller opvaskemiddel. OBS! Anvend
aldrig sprit, kraftige rengøringsmidler

eller rengøringsmidler, der indeholder voks.

Reparation/efterfølgende behandling: Rengør gulvet
grundigt og slib overfladen med fint sandpapir. Mal med
samme produkt, som overfladen sidst blev malet med, og
hvis muligt samme batchnummer. Ved andet
blandingsforhold kan der opstå farveforskelle.
For bedste resultat mal hele gulvet om for at undgå
struktur-, farve- og glansforskelle. Ved
udbedring/reparation af pletter; prøv at efterligne
væggens struktur/penselstrøg for at undgå struktur,
farve og glansforskelle.

Øvrigt: Normalt kan gulvet anvendes efter 1-2 døgn. Før
da bør man være forsigtig med det behandlede gulv. For
tunge belastninger på gulvet som f.eks sofa eller skabe,
bør gulvet tørre i 5 døgn til fuld hærdning. Angivne
tørretider gælder for normal temperatur (23°C) og
fugtighed på 50%. Ved koldere overflader og højere
fugtighed forlænges tørretiden.

Vigtigt
Undgå at male, hvis overfladen er koldere end +5°C.
Omrøres godt fra bunden inden anvendelse.
For mere information læs vores arbejdsråd og brochurer,
og besøg vores hjemmeside.

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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