GRUNDA

Det här är en grundfärg för målning på väggar och
tak av puts, betong, gipsskivor, träﬁberplattor, tapet och väv. Den är fyllig och mättar sugande
underlag så att täckfärgen får en jämn och ﬁn yta.
Grunda rekommenderas av Astma- och Allergiförbundet och innehåller inga lösningsmedel.
GÖR RENT OCH FÖRBEHANDLA
Se till att underlaget är fast och fritt från stoft.
Skrapa och borsta.
TIDIGARE MÅLADE, BLANKA ELLER SMUTADE YTOR
sprutar du med Målartvätt och låt skummet verka i
några minuter, torka sedan av ytan med fuktig trasa
av microﬁbermaterial.
LIMFÄRG tvättar du bort med mycket vatten.
GAMMAL KALKFÄRG med stoftig yta binder du med
Spärra Grundfärg.
LACKFÄRGSYTOR slipar du eller grundar med Servalac Grundfärg.
HÅL OCH SPRICKOR lagar du med Alcro Väggspackel.
OSKYDDADE JÄRNYTOR FRIA FRÅN ROST grundar du
med Servalac Grundfärg. Slipa sedan lätt.
TEXTILVÄV som t ex juteväv grundar du med Spärra
Grundfärg.
PLASTYTA som t ex vinyltapet kan behöva grundas
med Servalac Grundfärg för att inte ge dåligt fäste
eller klibbig färgyta. Provmåla först om du är tveksam.
MÅLA
Rör om färgen väl. Måla jämnt och ﬂödigt med roller.
Målar du med pensel, späd färgen med 5% vatten.
Måla inte vid lägre temperatur än +5°C.

TEKNISK INFORMATION
ANVÄNDNING
SPÄDES MED
VERKTYG
VERKTYG RENGÖRES MED
GLANS
1 LITER RÄCKER TILL
MÅLNINGSTEMPERATUR
TORKTID VID +23°C OCH 50%
RELATIV LUFTFUKTIGHET
VOC

Ny- och ommålning av väggar och
tak inomhus
Vatten
Pensel, roller eller spruta
Vatten eller Penseltvätt
Glansfri
4-7 m2
Lägst +5°C
Klibbfri 0,5 timme, övermålningsbar
3 timmar. Kallt och fuktigt väder
kan förlänga torktiden.
Gränsvärde (Kat A/a): 30 g/l (2010).
Produktens VOC: < 30 g/l.

FÖRVARAS FROSTFRITT
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.
Svanenmärket innebär att produkten uppfyller högt
ställda miljö- och kvalitetskrav. Licensnr 30960001.
Kemiska Byggprodukter Svanen är det ofﬁciella nordiska miljömärket som instiftats av Nordiska Ministerrådet. För ytterligare information om varför denna
produkt fått Svanenmärket se www.svanen.nu.
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).
Använd skyddshandskar. Innehåller 5-klor-2-metyl2H-isotiazol-3-o n och 2-metyl-2H-isotiazol-3-on,
blandning (3:1) och 1,2-benzisotiazol-3(2H)-on. Kan
orsaka en allergisk reaktion.
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