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Snickerigrund Aqua

PRODUKTBESKRIVNING
Snickerigrund Aqua är en vattenburen grund- och slipstrykningsfärg som motsvarar högsta
krav på vidhäftning för målning av dörrkarmar, lister, möbler och andra snickerier inomhus
och vidhäftar också utmärkt på t.ex. nedmattade laminat¬plattor, kakel och fabriksmålade
ytor.
En väl avvägd viskositet gör den lättapplicerad med god utflytning, vilket minimerar synliga
penseldrag i färgskiktet och ändå utan att det rinner på vertikala ytor. Fäster bra även på
metallytor. Produkten är lättslipad och är en utmärkt grund för toppskikt av exempelvis
Mästar lackfärg. En hög torrhalt ger färgen utomordentlig täckförmåga och fyllkraft.

TEKNISK DATA:
Användningsområde Inomhus
Bindemedel Akrylat
Volymtorrhalt 36%
Densitet 1,39 g/cm³
Viskositet 180
Glans 4 (helmatt)
Rengöring/spädning Vatten
Materialåtgång 6–8 m²/L.
Luft-/yttemperatur vid målning Minimum +5°C
Målningsverktyg Pensel, roller och (efter förtunning) färgspruta
Dammtorr 1–2 h
Övermålningsbar 4 h
Genomtorr 24 h
Kulör Vit
Brandfarlighet Ej brandfarligt
VOC-kategori (Cat. A/d): 130 g/l (2010)
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Snickerigrund Aqua

BRUKSANVISNING
Före målning
Börja alltid med att läsa igenom bruksanvisningen på färgburken och kom ihåg att vara
noggrann från början. Bra verktyg och ett noggrant underarbete är förutsättningen för ett
lyckat målnings-resultat. Rör om färgen väl från botten innan du börjar måla.
Rums- och yttemperatur är också viktigt för slutresultatet. Måla inte om det är kallare än
+5°C.
Underlaget skall vara rent, torrt och fast. Skrapa bort gammal löst sittande färg. Slipa och
tvätta
tidigare målade ytor med Målartvätt och skölj med vatten.
Kom ihåg att skydda golv och möbler ordentligt innan du börjar måla.

Målning
Obehandlat trä grundas med Snickerigrund Aqua. Låt torka väl före slipning med sand-
papper för att avlägsna fibrer-resning. Stryk ytterligare 1– 2 ggr, med mellanslipning, så att
en
slät och jämn yta uppnås. Var noga med att torka bort allt damm före färdigstrykning.
På dörrar och andra större ytor kan färgen med fördel rollas med filtroller före efterstrykning
med
lackpensel för en perfekt yta. 

Efter målning
Torka av verktygen noga före rengöring i vatten. Förslut burken noga efter användning och
förvara utom räckhåll för barn. Flytande färgrester skall inte hällas ut i avloppet utan lämnas
till lokal miljöstation. Värna om miljön, det gör vi. 
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