Väggfinish

För kök & bad

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. Om du använder produkten i
fuktig miljö skall allt material vara anpassat för denna.
Skydda golv, fönsterbänkar och andra ytor som du
inte vill skall stänkas ner.
Förbehandling
Spackla skivskarvarna med lämpligt spackel, använd
glasfiber- eller pappersremsa över skarvarna. På
betongväggar spacklas skarvar och hål. Önskas ett
slätt och porfritt utseende bredspacklas hela ytan en
eller två gånger med lämpligt
spackel. Slipa med slippapper
120 eller finare. Sprickor i takoch väggvinklar tätas med
fogmassa.
Målning
Måla två gånger med Alpina Väggfinish.

Material och teknisk information
Alpina Fasadtvätt
Kalklösande tvättmedel
Penslar/roller
Spacklar
Tvättsvamp
Spackel
Handskar

Tejp
Skyddspapper
Skyddsplast
Slippapper
Slipkloss
Glasfiberremsa
Alpina Väggfinish

Att måla på tidigare målade ytor
Innan du börjar måla
Löst sittande färg och tapeter skrapas ner. Mjuka PVCmaterial tas bort helt. Är du osäker på underlaget,
fråga i butiken, så får du råd av personalen. Skydda
omgivande föremål från stänk.
Förbehandling
Skrapa bort all löst sittande färg och tapeter. Tvålrester
och kalkavlagringar avlägsnas med ett kalklösande
tvättmedel. Tvätta sedan med Alpina Fasadtvätt för
att ta bort smuts och fett. Sprickor och hål spacklas
till slät yta med våtrumsspackel. Slipa med slippapper
120 eller finare.
Målning
Måla två gånger med Alpina Väggfinish.

Glans 		
Verktyg 		
Spädning
Torktid 		
Åtgång 		
Arbetstemp.

40, halvblank
Pensel, rulle
Vatten
Övermålning 6 tim +23°, 50 RF
8-10 m²/liter på släta ej sugande underlag)
Måla ej vid lägre temperatur än +10°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 Väggfärg
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