
Front Fönster &
Snickerifärg

Glöm inte bort de avgörande detaljerna när du
målar om utomhus. Beckers Front Fönster &
Snickerifärg är en färg särskilt anpassad för
målning av träfönster och snickerier utomhus
såsom möbler, fönsterluckor, vindskivor, dörrar
och staket. Färgen är lätt att måla med, torkar
snabbt och har bra täckförmåga. Med Beckers
Front Fönster & Snickerifärg får du en tålig yta
med mycket god kulörhållning. 

Teknisk information
ANVÄNDNINGSOMRÅDE
Exteriört

MATERIALÅTGÅNG
6 - 8 m²/l

GLANS
Halvblank

VERKTYG
Pensel

MÅLNINGSTEMPERATUR
Mellan +7°C till ca +25°C yttemperatur

TORKTID VID +23°C OCH 50% RELATIV
LUFTFUKTIGHET
Klibbfri efter ca 2 timmar, övermålningsbar efter 4-6
timmar.

BINDEMEDEL
Alkyd

VOC
Gränsvärde (Kat A/d): 130 g/l (2010). Produktens VOC <
130 g/l.

För aktuell uppdatering: www.beckers.se

Förvaras frostfritt

Lätt att måla med och torkar snabbt
Väderbeständig
Utmärkt kulörhållning
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Förberedelse av ytor
FÖRBEHANDLING: Ytor som målas ska vara rena och
torra. Tvätta smutsiga ytor. Skrapa, slipa och borsta bort
löst sittande färg och grånat poröst trä. Gamla spruckna
tjocka färgskikt bör avlägsnas helt. Blanka och hårda ytor
ska mattslipas. Runda av skarpa kanter. Ta bort sprucket
och löst sittande kitt. Behandla sugande ytor, som ändträ,
skarvar, knutpunkter och kittfalsar med Primex
Grundolja. Överskott torkas upp. Tidigare målade och
grundoljade ytor grundmålas med Primex Trägrund.
Laga sprickor och fyll öppna fogar med Beckers Målarfog
samt kitta med Beckers Fönsterkitt. 

Måla
Färdigmåla 2 gånger med Front Fönster & Snickerifärg,
se våra instruktioner för färgåtgång. Använd mjuk
helsyntetisk pensel och måla några mm in på glaset. För
bästa resultat måla bottenstycket och en bit upp på
sidostyckena en extra gång. 

När du målat klart
Förslut öppnad förpackning väl. Ta bort mesta möjliga
färg från målningsverktygen före rengöring. Flytande
färgrester skall inte hällas i avloppet, utan lämnas till lokal
miljöstation. Väl tömda och rengjorda emballage lämnas
till återvinningsstationer eller -centraler.

Viktigt
Rör om färgen före användning. Underlaget skall vara
rent och torrt vid målning, max 16 % fuktkvot. Stryk inte
ut färgen för tunt utan använd rätt mängd färg enligt
rekommenderad åtgång. Måla inte på solheta ytor eller på
ytor kallare än +7°C. Undvik att måla vid risk för regn eller
dagg inom ca 4-6 timmar efter målningens avslutande
eller då luftfuktigheten överstiger 80% RH. 

Besök vår hemsidan www.beckers.se för arbetsråd och
mer information.

Informationen i detta dokument är inte avsedd att vara uttömmande eller fullständigt. Informationen baserar sig på laboratorietester och
praktisk erfarenhet och är given efter vår bästa kunskap. Produktens kvalitet kontrolleras av vårt verksamhetssystem, baserat på krav av
ISO9001 och ISO14001. Som tillverkare kan vi inte kontrollera de omständigheterna under vilka produkten används eller de många faktorerna
som påverkar användandet och applicerandet av produkten. Tikkurila ansvarar inte för fall där produkten används i strid med anvisningarna
eller för otillämpliga ändamål. Vi förbehåller oss rätten att förändra den givna informationen ensidigt utan anmälan. V
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