
Golvfärg



Att måla nya golv

Innan du börjar måla
Alpina Golvfärg är baserad på uretanalkyd och är 
lämplig att använda i utrymmen med måttligt slitage 
som källargångar, hobbyrum, förråd mm. Ger en slit-
stark och tålig yta. I garage, tvättstugor, lagerlokaler 
mm bör andra färgsystem användas. Underlaget skall 
vara rent torrt och fast.

Ett enkelt sätt att undersöka om det finns fukt i golvet 
är att lägga en 0,1 mm tjock plastfolie, ca 40 x 40 cm, 
på betonggolvet och tejpa kanterna noga med silver-
tejp. Efter ett par dagar lossas plastbiten, är den då 
torr på insidan är golvet tillräckligt torrt att måla. Om 
det samlats fukt på plastens insida eller om betongy-
tan mörknat är golvet inte lämpligt att måla.

Förbehandling
Det är viktigt att betonghuden på nya betonggolv tas 
bort. Detta görs bäst genom slipning. Nya trägolv 
slipas med slippapper 80 eller finare före målning. 

Målning
Måla en gång med Alpina Golvfärg spädd med 10-20 
% lacknafta. Måla slutligen en eller två gånger med 
Alpina Golvfärg, beroende på vilket slitage golvet 
utsätts för. 

Alpina Målartvätt
Penslar/roller
Spacklar
Tvättsvamp
Handskar

Tejp
Slippapper
Spackel/Lagningsmassa
Alpina Golvfärg

Material och teknisk information



Tejp
Slippapper
Spackel/Lagningsmassa
Alpina Golvfärg

Glans     70, blank 
Verktyg     Pensel, rulle
Spädning    Lågaromatisk lacknafta
Torktid   Övermålning 12 tim +23°, 50 RF        
Åtgång   8-10 m²/liter på släta ej sugande underlag
Arbetstemp. Måla ej vid lägre golvtemperatur än +10°C. 

Avvikelser från ovanstående värden förekommer beroende på 
ytans beskaffenhet, kulör, temperatur mm.

Att måla tidigare målade golv

Innan du börjar måla
Försök att ta reda på vilken färgtyp som använts 
tidigare. Är golvet målat med epoxifärg kan det 
bli problem med vidhäftningen om golvet målas 
med andra färgtyper. Blanka 
golv måste mattslipas före 
målning. 

Förbehandling
Skrapa bort all löst sittande 
färg. Tvätta golvet med Alpina Målartvätt och 
skölj av med vatten. Låt torka. Blanka ytor 
mattslipas. Mindre sprickor och hål spacklas med 
lämpligt betongspackel. Större skador lagas med 
cementbaserad lagningsmassa.

Målning
Måla en eller två gånger med 
Alpina Golvfärg.



Andra Alpinaprodukter:

Alpina Fönsterfärg
Alpina Klarlack
Alpina Lackfärg
Alpina Oljefärg
Alpina Täcklasyr V
Alpina Uteakrylat
Alpina Utelasyr V
Alpina Väggfinish
Alpina Väggfärg

Alpina AB 
Box 36115, 400 13 Göteborg
Tel 031-46 29 10
www.alpina.se

Art. nr. 804791


