VINDUER UDVENDIG
Behandlingsanvisning

Nye vinduer:
Træ overfladen skal være ren, tør og glat. Harpikslommer, store revner og oprifter må ikke
forekomme. Svagt synlige kutterslag tillades. Vakuum imprægneret træ skal også grundes,
men må ikke males før størsteparten af vacvæsken er fordampet.
Fugtindhold i træet max. 12 +- 3%.
• Eventuelle harpiksudsvedninger afvaskes med sprit.
• Harpiksholdige knaster forsegles med Shellak.
• Grundes med Beckers Trægrund. Særlige udsatte steder m/Imprægnerende
Grundolie.
• 2 gange Listakrylat el. Beckers Vinduesmaling.
Lagtykkelse tør: Min. 60 my.
Vedligeholdelse:
Bunden skal være ren. tør, fast og højst letsmittende. Ved vinduer, der er meget medtagne,
anbefales vinkelslibning til friskt rent træ og grunding med Beckers Imprægnerende
Grundolie.
•
•
•
•

Afvaskning med Beckers Malervask.
Afrensning af løstsiddende maling og forvitrede lag, eventuelt med vinkelsliber.
Pletning med Beckers Trægrund på bart træ.
2 gang med Listakrylat el. Beckers Vinduesmaling.
Lagtykkelse tør: Min. 60 my.

Kontakt teknisk service hvor særlige forhold gør sig gældende eller der opstår tvivl.
Beckers Maling A/S
TEKNISK SERVICE
TlF. 43 63 16 11

Beckers Färg • 117 83 Stockholm • Tel: 08-775 61 00

TRÆVÆRK INDVENDIG
Behandlingsanvisning

BECKERS AQUA SNICKERILAK 40 & 70
Nyt træ:
Overfladen skal være ren, tør, glat og jævn.
• Eventuelle harpiksudsvedninger afvaskes med sprit.
• Harpiksholdige knaster forsegles med Shellak.
• Grundes med Aqua Snickerilak.
• Pletspartling/fuldspartling med Snabbspartel V.
• Slibning og aftørring med fnugfri fugtig klud.
• Strygning med Aqua Snickerilak.
• 1 - 2 gange med Aqua Snickerilak 40 el. 70.
Fugtindhold i træet max. 9 +- 3%.
Alternativ:
• Eventuelle harpiksudsvedninger afvaskes med sprit.
• Harpiksholdige knaster forsegles med Shellak.
• Grundes med Aqua Snickerilak.
• Pletspartling/fuldspartling Snabbspartel V.
• Pletning/strygning med Aqua Snickerilak.
• 1 gang Aqua Snickerilak 40 el. 70.
Vedligeholdelse:
• Afvaskning med Beckers MaleRen.
• Pletning med Snabbspartel V.
• 1 gang Pletning/strygning med Aqua Snickerilak.
• 1 gang Aqua Snickerilak 40 el. 70.
Kontakt teknisk service hvor særlige forhold gør sig gældende eller der opstår tvivl.
Beckers Maling A/S
TEKNISK SERVICE
TLF. 43 63 16 11

Beckers Färg • 117 83 Stockholm • Tel: 08-775 61 00

MALEDE OVERFLADER
MED PLASTMALING
Rengøringsvejledning

Den første tid efter nymalingen bør man behandle overfladerne forsigtigt. Plastmalingen
kræver normalt 3-4 ugers tørre tid før rengøring. Overfladen bør ikke påvirkes med varmt
vand. Hvis dette sker bliver plastmalingen blød i overfladen, men hårdhed og vedhæftnings
evne opnås dog igen efter optørring.
Normal rengøring foretages med Beckers Malervask fortyndet efter vejledning 1-50.
Rengøringsmidler og redskaber med slibende effekt skader overfladen og må ikke anvendes.
Der må heller ikke anvendes sprit eller stærke opløsningsmidler f.eks. fortynder, da disse
opløser malingen.
Rengøringen foretages ved at begynde nedefra og vaske opefter. Der må kun anvendes svamp
eller blød børste. Skyl med rent vand og aftør overfladen forsigtigt uden at gnide.
På pletter som ikke kan fjernes med almindeligt rengøringsmiddel kan man prøve med
terpentin. Klorin har en blegende effekt og kan være et effektivt pletfjerningsmiddel også når
det gælder mugpletter.
Baderum: Sørg for , at ventilationen er tilfredsstillende og fungerer. Træk bruserforhænget til
side og lad døren stå på klem. Aftør gerne vægge og gulv.
Vedr.: Baderum se separat rengøringsvejledning

Kontakt teknisk service hvor særlige forhold gør sig gældende eller der opstår tvivl.
Beckers Maling A/S
TEKNISK SERVICE
TLF. 43 63 16 11

Beckers Färg • 117 83 Stockholm • Tel: 08-775 61 00

MALEDE OVERFLADER MED
BECKERS VÅDERUM SYSTEM
Behandlingsanvisning

Beckers Resistent-system giver en meget vandfast, slagfast og smudsafvisende overflade.
Hver komponent i systemet indeholder mug hindrende middel. Den første tid efter nymalingen
bør man behandle overfladen forsigtigt. Overfladen skal tørre mindst en uge før den påvirkes
med varmt vand.
Normal rengøring foretages med Beckers Malervask fortyndet efter vejledning 1-50.
Rengøringsmidler og redskaber med slibende effekt skader overfladen og må ikke anvendes.
Der må heller ikke anvendes sprit eller stærke opløsningsmidler f.eks. fortynder, da disse
opløser malingen.
Rengøringen foretages ved at begynde nedefra og vaske opefter. Der må kun anvendes svamp
eller blød børste. Skyl med rent vand og aftør overfladen forsigtigt uden at gnide. Væggene
må med jævne mellemrum rengøres for kalkaflejringer sæberester og snavs, det er specielt
vigtigt på udsatte steder som bruseniche, badekar samt håndvask. Anvend kalkopløsende
rengøringsmiddel eller fortyndet Eddikesyre. Skyl rigeligt med rent vand og aftør overfladen.
På pletter som ikke kan fjernes med almindeligt rengøringsmiddel kan man prøve med
terpentin. Klorin har en blegende effekt og kan være et effektivt pletfjerningsmiddel også når
det gælder mugpletter.
Sørg for, at ventilationen er tilfredsstillende og fungerer. Gør det til en vane efter hvert brusebad,
at fjerne vandet fra gulvet med en gummiskraber. Træk bruseforhænget til side og lad døren
stå på klem herved kan luftfugtigheden holdes nede, så mulighed for mug forekomster kan
begrænses.
Kontakt teknisk service hvor særlige forhold gør sig gældende eller der opstår tvivl.
Beckers Maling A/S
TEKNISK SERVICE
TLF. 43 63 16 11

Beckers Färg • 117 83 Stockholm • Tel: 08-775 61 00

