
EXPO FASADAKRYLAT 

För aktuell 
uppdatering: 

www.beckers.se  

Expo fasadakrylat är en vattenburen, halvmatt all-
roundfärg för omålat eller tidigare målat trä. Expo 
fasadakrylat har mycket god utomhusbeständig-
het och håller glans och kulör under många år. 
Lätt att måla och torkar snabbt. Vattenburen och 
därför skonsam mot miljön. Expo fasadakrylat 
skall vid målning på trä alltid grundmålas med 
Grundfärg V. Kan övermålas på de flesta färgty-
per.  
 
GÖR SÅ HÄR  

Vid ommålning och nymålning ska vassa hörn och 
kanter rundas av innan målning. Tvätta smutsiga 
ytor. Skrapa, slipa och borsta bort löst sittande färg 
och grånat, poröst trä. Vid gamla, tjocka och 
spruckna färgskikt bör färgen avlägsnas helt. Matt-
slipa blanka och hårda färgytor. Mätta ändträ, skarvar 
och andra känsliga ställen på trä med Impregnerings-
olja. Grundmåla trärena ytor eller målade ytor i dåligt 
skick med Grundfärg V. På metall avlägsnas eventuell 
rost och dessa partier behandlas med Metallprimer 
V. Måla flödigt 1-2 gånger med Expo fasadakrylat. Vid 
användning av spruta eller roller måste man efter-
stryka med pensel. 
 
MÅLA PÅ INDUSTRIGRUNDAD PANEL: Paneler som 
köps industrigrundade med produkten Pinja Protect 
från Tikkurila Sverige AB kan anses ha ett fullfärdigt 
grundskydd. Vi rekommenderar täckfärgsbehandling 
2 gånger med Beckers Expo Fasadakrylat. Tänk dock 
på att industrigrundade paneler som utsatts för vä-
der och vind i mer än 10 månader behöver grundmå-
las för ett fullgott skydd.  
 
VIKTIGT  

Rör vid behov om färgen före användning. 
 
Underlaget skall vara torrt vid målning, max 18% 
fuktkvot i trä. Måla inte på solheta ytor. Måla inte 
heller vid risk för regn och dagg inom ca 3 timmar 
från målningens avslutande. 
 
För mer information läs våra arbetsråd, broschyrer 

och hemsida.  
 
NÄR DU MÅLAT KLART  

Ta bort mesta möjliga färg från målningsverkygen 
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 

2014-06-04 

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

TORKTID VID +23°C OCH 50% 
RELATIV LUFTFUKTIGHET 

dammtorr efter ca 30 minuter 
Övermålningsbar efter ca 3timmar 

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

MATERIALÅTGÅNG ca 6-8 m 2/liter och behandling 

GLANS halvmatt 

VERKTYG RENGÖRES MED vatten eller penseltvätt 

VERKTYG pensel, rulle eller spruta 

SPÄDNING vatten 

BINDEMEDEL akrylat 

FÖRVARAS FROSTFRITT 


