
ELEGANT VÄGGFÄRG HELMATT 

För aktuell 
uppdatering: 

www.beckers.se  

Beckers Elegant Väggfärg är en helmatt, vatten-
buren täckfärg av hög kvalitet för väggar och tak 
inomhus. Lätt att måla med och ger en vacker 
helmatt yta. Passar bra på både målade och omå-
lade ytor - till exempel puts, betong, väv, tapet 
och skivor av träfiber, spån eller gips. Färgen luk-
tar obetydligt under målning och torkning. Gulnar 
inte. Med Elegant Väggfärg målar du främst sov-
rum, vardagsrum, hall och andra "torra" ytrym-
men.  
 
GÖR SÅ HÄR  

OMÅLADE YTOR Avlägsna först damm och smuts 
med borste eller skrapa. Laga eventuella skador med 
Beckers Väggspackel eller Breplasta. Slipa med me-
delfint slippapper. Måla 2 gånger med Elegant Vägg-
färg. 
 
PAPPERSTAPET Måla 2 gånger med Elegant Väggfärg. 
Tapet med dålig vidhäftning till underlaget rivs ner. 
Grundmåla med Nondrop. 
 
MÅLADE YTOR Rengör med Beckers Målartvätt. 
 
LIMFÄRGSYTOR Tvätta bort med vatten. Grundmåla 
med Nondrop. Måla 1-2 gånger med Elegant Vägg-
färg. 
 
KALKADE YTOR Skrapa och borsta noga. Grundmåla 
med Nondrop. Måla 1-2 gånger med Elegant Vägg-
färg. Tänk på att en helmatt yta är känsligare för re-
por, våttorkning och mekanisk nötning än väggfärger 
med högre glans.  
 
VIKTIGT  

Undvik målning om ytan är kallare än +5°C. 
 
För mer information, läs våra arbetsråd, broschyrer 
och hemsida. 
 
 
 
 

 

NÄR DU MÅLAT KLART  

Återförslut öppnad burk väl. 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.  
 
Rekommenderad av Astma- och Allergiförbundet. 
Astma- och Allergiförbundets rekommendation 
gäller ej under applicering av färgen utan först 4 
veckor efter avslutad målning. Iakttag försiktighet 
och sörj för god ventilation under avklingnings- 
tiden (4 veckor). Innehåller konserveringsmedel: 
1,2-benzisotiazol - 3(2H)-on och 2-metyl-2H-isotia-
zol-3-on.  

TEKNISK INFORMATION 

N
ORDIC ECOLABEL

2013-12-13 

TORKTID VID +23°C OCH 50% 
RELATIV LUFTFUKTIGHET 

klibbfri efter 1/2 timme och 
Övermålningsbar efter ca 3timmar 

MÅLNINGSTEMPERATUR mellan +5°C till ca +25°C 
yttemperatur 

MATERIALÅTGÅNG 6-8 m2/liter 

GLANS helmatt, ca 4 glansenheter 

VERKTYG RENGÖRES MED vatten 

VERKTYG pensel, rulle eller spruta, även 
högtrycksspruta 

SPÄDNING vatten, skall normalt ej spädas 

BINDEMEDEL sampolymer 

FÖRVARAS FROSTFRITT 


