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Snickerigrund Classic

PRODUKTBESKRIVNING:
Snickerigrund Classic är en grundfärg för omålade eller tidigare målade snickerier inomhus,
men fäster också utmärkt på t.ex. nedmattade laminatytor, kakel och fabriksmålade ytor.
Det är en traditionell grund- och slipstrykningsfärg med bra konsistens för ytor med högsta
krav på vidhäftning, utflytning, slipbarhet och fyllighet. Fäster bra på metall- och träytor och
även svårare underlag. Lämpar sig även som grundfärg för sugande vävtapeter.

TEKNISK DATA:
Användningsområde Inomhus
Bindemedel Alkyd
Volymtorrhalt 46%
Densitet 1,43 kg/cm³
Glans Helmatt
Rengöring/spädning Lacknafta
Materialåtgång 5–10 m²/L
Luft-/yttemperatur vid målning Minimum. +5°C
Målningsverktyg Pensel, roller och (efter förtunning) färgspruta
Dammtorr 2–4 h
Övermålningsbar 24–36 h
Genomtorr 72 h
Kulör Vit
Brandfarlighet 3
VOC-kategori (Cat. A/d): 300 g/l (2010)
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Snickerigrund Classic

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
målningsresultat. Rums- och yttemperatur är också viktigt för slutresultatet. Måla inte om det
är kallare än +5°C. Underlaget skall vara rent och torrt. Tvätta, skölj med vatten och låt torka
väl.
Eventuella oljefläckar, wax, polish eller liknade tas bort med lämpligt lösningsmedel.
Obehandlat trä grundas med Snickerigrund Classic  förtunnad 10–20% med lacknafta.
Ojämnheter spacklas. Slipa lätt. Stryk med oförtunnad färg, slipa, stryk osv. tills en jämn och
slät yta uppnåtts.
Kom ihåg att skydda golv och möbler ordentligt innan du börjar måla.

Målning
Grunda 1–2 gånger med tillräcklig torktid mellan strykningarna. Färdigstrykning, efter tork,
med
lämplig toppfärg. Använd pensel, luddfri roller, eller – efter förtunning – spruta.
Den höga torrhalten ger färgen bra fyll- och täckförmåga.

Efter målning
Torka av verktygen noga före rengöring i lacknafta. 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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