MAGNET DEKORFÄRG VÄGG

Det här är en färg för målning inomhus på ytor av
sandspackel, puts, betong, gipsskivor, träﬁberplattor, tapet och väv. Färgen ger ett bra fäste för
magneter och gör på så sätt den målade ytan till
en anslagstavla.
Magnet Dekorfärg kan du måla över med valfri
täckfärgskulör. Passar lika bra hemma som på
kontoret.
GÖR RENT OCH FÖRBEHANDLA
En slät yta passar bäst för den här färgen, så spackla
och slipa om du har ett ojämnt underlag. Använd ﬁnt
slippapper; 120/180. Se också till att underlaget är
fast och fritt från stoft. Skrapa och borsta.
TIDIGARE MÅLADE YTOR sprutar du med Målartvätt
och låt skummet verka i några minuter, torka sedan
av ytan med fuktig trasa av microﬁbermaterial.
PAPPERS- OCH VINYLTAPETER som är väl klistrade
målar du direkt med Magnet Dekorfärg. Dåligt klistrade tapeter river du ned eller förgrundar med Kraft
Takfärg. Ny glasﬁberväv grundar du med Sober
Grundfärg.
PUTS OCH BETONG borstar du fritt från stoft, spacklar ev. och grundar med Sober Grundfärg.
HÅL OCH SPRICKOR lagar du med Väggspackel eller
Handspackel. Slipa med slippapper 120/180.
GIPSSKIVOR spacklar du till en jämn yta med Handspackel, Finspackel eller Väggspackel. Måla sedan direkt med Magnet Dekorfärg.
MÅLA
OBS! Rör om färgen väl.
Måla ﬂödigt med pensel eller roller av skumgummi
eller ﬁlt. 1 liter bör räcka till ca 4m.
Låt färgen torka ca 24 timmar innan du stryker nästa

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

Grundmålning av släta ytor
inomhus
Sampolymer
Spädes ej
Pensel el. roller
Vatten eller Penseltvätt
Matt
ca 4m2
Lägst +8°C
Klibbfri ca 4 tim.
Övermålningsbar ca 24 tim.
Gränsvärde (Kat A/i):140 g/l (2010)
Produktens VOC:<140 g/l.

FÖRVARAS FROSTFRITT
skikt. Flera skikt ger optimalt fäste för magneter. Du
kan måla över Magnet Dekorfärg med Sober, Tålig,
Milltex, V-Mill eller Servalac i den kulör och glansgrad
du önskar. Järnämnen i färgen kan ge en missfärgning så skölj noga ur t ex tvättho där du rengör penslar eller dylikt.
För mer information, läs Alcros arbetsråd, broschyrer
och hemsida.
TA HAND OM VERKTYG OCH RESTER
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.
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