Väggfärg

Att måla nya väggar
Innan du börjar måla
Nya betong- och putsväggar avslipas med grovt
sandpapper eller stålspackel. Spik- och skruvskallar
skall ligga under skivans yta för att ge bästa resultat
vid spackelarbetet.
Skydda golv, fönsterbänkar och andra ytor som du
inte vill skall stänkas ner.
Förbehandling
Spackla skivskarvarna med väggspackel till slät yta,
använd glasfiber- eller pappersremsa över skarvarna.
På spån- och träfiberskivor användes glasfiberremsa
som sätts med vävlim. På betongväggar spacklas
skarvar och hål. Önskas ett slätt och porfritt utseende
bredspacklas hela ytan 1 eller 2 ggr med väggspackel.
Avslipas med slippapper 120
eller finare. Sprickor i tak- och
väggvinklar tätas med latexfog. Skall väggarna kläs med
glasfiberväv eller spåntapet
limmas med vävlim som förtunnats med 25% vatten.
Målning
Måla två gånger med Alpina Väggfärg 7 eller 20.

Material och teknisk information
Alpina Målartvätt
Penslar/roller
Spacklar
Tvättsvamp
Väggspackel
Latexfog
Handskar
Tejp

Skyddspapper
Skyddsplast
Slippapper
Slipkloss
Glasfiberremsa
Vävlim, ev
Alpina Väggfärg 7 eller 20

Att måla på tidigare målade väggar
Innan du målar om
Om väggarna varit målat tidigare är det viktigt att
färgen är väl förankrad mot underlaget. Tapetserade
väggar som skall målas måste vara väl limmade
mot underlaget. Lösa tapeter avlägsnas. Tänk på att
spacklingar och tapetskador på tapetserade väggar
syns väl efter målning. Var därför extra noga med
underbehandlingen på tapetserade väggar. Är du
osäker på underlaget, fråga i butiken, så får du råd
av personalen.
Skydda golv, fönsterbänkar och andra ytor som du
inte vill skall stänkas ner.
Förbehandling
Skrapa bort all löst sittande färg. Klistra fast löst
sittande tapet. Blanka ytor tvättas med Alpina
Målartvätt. Lägg på tvättmedlet med pensel och
skölj noga med vatten. Sprickor och hål spacklas till
slät yta med väggspackel. Slipa med slippapper 120
eller finare. Sprickor i tak- och väggvinklar tätas med
latexfog.
Målning
Bättra spacklade ytor med
Alpina Väggfärg. Måla hela
ytan en eller två gånger med
Alpina Väggfärg 7 eller 20.

Glans 		
Verktyg 		
Spädning
Torktid 		
Åtgång 		
Arbetstemp.

7, matt eller 20, halvmatt
Pensel, rulle
Vatten
Övermålning 3 tim +23°, 50 RF
6-8 m²/literpå släta ej sugande ytor
Måla ej vid lägre temperatur än +5°C.

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

Andra Alpinaprodukter:
Alpina Fönsterfärg
Alpina Golvfärg
Alpina Klarlack
Alpina Lackfärg
Alpina Oljefärg
Alpina Uteakrylat
Alpina Utelasyr V
Alpina Väggfinish
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