
GRUNDFÄRG V 

För aktuell 
uppdatering: 

www.beckers.se  

Grundfärg V är en vattenburen alkydgrundfärg för 
träfasader, fönster och andra snickerier utomhus. 
Ger bra fäste för täckfärger och motverkar fukt-
upptagning. Vid målning av fönster, följ anvis-
ningar för Fönsterfärg V.  
 
GÖR SÅ HÄR  

Tvätta smutsiga ytor med fasadtvätt. Behandla mö-
gel och algpåväxt med Beckers Alg & Mögeltvätt. 
Skrapa eller borsta bort lös färg och grånat, poröst 
trä. Tjocka och spruckna färgskikt avlägsnas helt. 
Vassa hörn och kanter rundas av. Hyvlade ytor samt 
bilade stockar ska ruggas upp med ett grovt sand-
papper före målning. Mattslipa blanka och hårda 
färgytor. Borsta rent alla ytor från smuts och damm.  
 
För behandling av Fabriksgrundat trä: rådgör med en 
Beckers återförsäljare om en ny grundning kan be-
hövas. Mätta omålade skarvar och ändträ med Im-
pregneringsolja. Stryk omålat trä och tidigare målade 
ytor i dåligt skick flödigt 1 gång med Grundfärg V. 
Grundmåla ändträ och skarvar extra omsorgsfullt. 
Missfärgning från kvistar kan minskas med en extra 
grundning direkt på kvistarna.  
 
Vid användning av spruta eller roller måste man 
efterstryka med pensel.  
 
VIKTIGT  

OBS! Vid sprutning använder du filtrerande halvmask 
mot fasta och vätskeformiga partiklar (FFP2). 
 
Rör vid behov om färgen före användning. 
 
Underlaget skall vara torrt vid målning, max 16% 
fuktkvot. Detta gäller även nytt tryckimpregnerat trä, 
som därför bör torka minst en säsong före målning. 
Stryk inte ut färgen för tunt utan påför rätt mängd 
färg enligt rekommenderad åtgång.  
 
Måla inte på solheta ytor. Måla inte heller vid risk för 
regn inom det närmaste dygnet eller dagg inom 1-2 
timmar från målningens avslutande.  

 

För mer information, läs våra arbetsråd, broschyrer 
och hemsida.  
 
NÄR DU MÅLAT KLART  

Ta bort mesta möjliga färg från målningsverktygen 
före rengöring. Flytande färgrester skall inte hällas ut 
i avloppet, utan lämnas till lokal miljöstation. Väl 
tömda emballage lämnas till återvinningsstationer 
eller -centraler.  
 

TEKNISK INFORMATION 

2014-03-17 

VOC gränsvärde (Kat A/d):130g/l 
2010)Produktens VOC: <130g/l 

TORKTID VID +23°C OCH 50% 
RELATIV LUFTFUKTIGHET 

klibbfri efter 4-6 timmar, 
Övermålningsbar efter ca 1 dygn 

MÅLNINGSTEMPERATUR från +7°C till +25°C yttemperatur 

MATERIALÅTGÅNG 4-8m2/liter och behandling 
beroende på underlag 

VERKTYG RENGÖRES MED vatten eller penseltvätt 

VERKTYG pensel, roller eller högtrycksspruta 

SPÄDNING skall ej spädas 

BINDEMEDEL alkyd 

FÖRVARAS FROSTFRITT 


