BETONGIMPREGNERING GOLV

Det här är ett impregneringsmedel för betong,
och även tegel, inomhus. Ytorna ska vara omålade. Impregneringen skyddar ytan, binder damm
och gör det enklare att hålla rent.
GÖR RENT OCH FÖRBEHANDLA
Se till att underlaget är rent, torrt och fritt från fett.
STOFTIGA, LÖST BUNDNA YTOR borstar du tills ytan
är fast.
OLJIGA OCH FETA YTOR behandlar du med Fettlösare.
SÅ KALLAD BETONGHUD, ett kalklager som brukar
ﬁnnas på ny betong, tar du bort med Betongets.

TEKNISK INFORMATION
ANVÄNDNING
PRODUKTTYP
BINDEMEDEL
SPÄDES MED
VERKTYG
VERKTYG RENGÖRES MED
1 LITER RÄCKER TILL
MÅLNINGSTEMPERATUR
TORKTID VID +23°C OCH 50%
RELATIV LUFTFUKTIGHET
VOC
AMAHUS LCS2
MÅLNINGSMATERIAL:

Dammbindning av betongytor
inomhus
Impregneringsmedel golv
Akrylat
Vatten
Pensel, rulle el. spruta
Vatten
Ca 8m2
Lägst +5°C
klibbfri 1 tim.
Övermålningsbar 2 tim.
gränsvärde (Kat A/h): 30 g/l (2010).
Produktens VOC:<30 g/l.
8

FÖRVARAS FROSTFRITT

BLANKA BETONGGOLV (speciellt stålslipade) behandlar du med Betongets.
BEHANDLA
Applicera inte Betongimpregnering vid lägre temperatur än +5°C.
Använd roller, pensel och spruta. På porösa underlag
applicerar du Betongimpregnering två gånger. Låt
torka i två timmar innan du för på andra skiktet.
För mer information, läs Alcros arbetsråd, broschyrer
och hemmsida.
TA HAND OM VERKTYG OCH RESTER
Flytande rester och tvättvätska utgör farligt avfall
och skall inte hällas ut i avloppet, utan lämnas till lokal miljöstation. Väl tömda emballage lämnas till
återvinningsstationer eller -centraler.

2016-03-01
För aktuell
uppdatering:
www.alcro.se

HANDSPACKEL

Det här är ett medelgraderat lättspackel för användning inomhus. Spacklet är avsett för skarvspackling med remsa, ispackling samt bredspackling av puts, betong, lättbetong och skivmaterial.
Handspackel är lättarbetat, smidigt, fylligt och
starkt, och ljusgrått till färgen.
Spacklet uppfyller kraven för CE märkning enligt
EN 13963.
GÖR RENT OCH FÖRBEHANDLA
Se till att underlaget är rent, torrt och fritt från stoft.
SPACKLA
Spacklet appliceras normalt för hand med en spackelspade som är avsedd för den här sortens spackel.
Spackla inte vid lägre temperatur än +5°C. Använd
skyddsglasögon när du slipar över ögonhöjd. När du
slipat bör du damma av ytan innan du målar eller tapetserar. Om du ska tapetsera bör du förlimma
spackelytan.

TEKNISK INFORMATION
ANVÄNDNING
BINDEMEDEL
VERKTYG
VERKTYG RENGÖRES MED
1 LITER RÄCKER TILL
TORKTID VID +23°C OCH 50%
RELATIV LUFTFUKTIGHET
GROVLEK
KULÖR

Spackling av väggar och tak
inomhus
Sampolymerdispersion
Stålspackel
Vatten
1 m2 (Vid skarv-och bredspackling
vid 1mm skikttjocklek)
Yttorr ca 2 timmar, genomtorr efter
ca 1 dygn
Normal
Ljusgrå

FÖRVARAS FROSTFRITT

TA HAND OM VERKTYG OCH RESTER
Förslut öppnad burk väl. Ta bort mesta möjliga
mängd spackel från verktygen före rengöring i
vatten. Spackelrester ska inte hällas i avloppet utan
lämnas till lokal miljöstation. Väl tömda emballage
lämnas till återvinning.

2015-07-08
För aktuell
uppdatering:
www.alcro.se

MEKANLACK AQUA

Det här är en vattenburen blank täckfärg för tidigare målad eller grundad stål, zink och aluminium.

TEKNISK INFORMATION
ANVÄNDNING

GÖR RENT OCH FÖRBEHANDLA
STÅL tvättar du med Grovrent och sköljer noggrant.
Slipa, stålborsta eller skrapa bort rost helt och borsta
sen rent ytan. När ytan är torr och ren, grundar du
med Alcro Metallprimer.
FÖRZINKAD PLÅT SOM INTE ÄR PASSIVISERAD MOT
VITROST OCH ALUMINIUM tvättar du med Grovrent
och sköljer noggrant. Förekomst av rost avlägsnar du
helt. För bäst resultat, gör en lätt slipning av hela
ytan med röd Scotch-Brite. När ytan är torr och ren,
grundar du med Alcro Metallprimer.
PASSIVISERAD FÖRZINKAD PLÅT MOT VITROST:
Anoljad eller fabriksgrundad förzinkad plåt går att
måla. Avfetta med Fettlösare och skölj noggrant.
Tvätta därefter plåten med Grovrent och skölj. Slipa
sedan ytan med röd Scotch-Brite och skölj igen. När
ytan är torr och ren, grunda med Metallprimer. Passivisering mot vitrost på annat sätt, t.ex. med krom,
försämrar vidhäftningen och går att målas först efter
5 års exponering utomhus. Mindre ytor kan målas
om man följer rekommenderad rengöring för anoljad
eller fabriksgrundad förzinkad plåt.
MÅLNING AV FABRIKSLACKERAD PLÅT OCH TIDIGARE PÅ PLATS MÅLAD PLÅT: All Plastisol, PVF2 och
Organosol på horisontella ytor måste avlägsnas helt
till plåtren yta med vattenblästring/högtryck 700 bar
alternativt med Färgborttagare. För PVF2 och Organosol gäller detta även vertikala ytor. Polyester samt
platsmålade ytor med akrylat, styrenakrylat eller alkyd tvättas med Grovrent tills den inte kritar. Polyester kräver en lätt slipning vid rengöring. Rost avlägsnas helt, lös färg skrapas bort, blanka ytor mattas
ned. Plåtrena ytor grundas med Metallprimer.
JÄRNYTOR kräver kraftigare rostskydd för att uppnå
bra hållbarhet.

BINDEMEDEL
SPÄDES MED
VERKTYG
VERKTYG RENGÖRES MED
GLANS
1 LITER RÄCKER TILL
MÅLNINGSTEMPERATUR
TORKTID VID +23°C OCH 50%
RELATIV LUFTFUKTIGHET
VOC
AMAHUS LCS2
MÅLNINGSMATERIAL:

För rostskyddad och grundad
metall.
Alkyd.
Vatten.
Pensel eller spruta.
Vatten eller Penseltvätt
Blank.
8-10m2
Lägst +7°C.
Klibbfri 2-4 tim.
Övermålningsbar ca 12 tim.
Gränsvärde (Kat A/d):130 g/l (2010)
Produktens VOC:<130 g/l.
5

FÖRVARAS FROSTFRITT
SKÖLJ SÅ HÄR: Vid sköljning bör du använda högtryckstvätt. Bäst resultat får du med varmvatten
(minst+70°C).
MÅLA
Ytan ska vara torr och ren innan du målar. Måla 2
gånger så att det torra färgskiktet blir c:a 60 mym.
Bäst resultat får du med pensel av syntetisk borst eller med spruta, HVLP eller högtrycksspruta (ej luft).
Vid sprutmålning med HVLP ska färgen spädas med
max 10% vatten. Rör om väl och låt stå i ca 30 minuter innan färgen hälls upp. Rekommenderad minsta
luftmängd vid sprutning är 3 liter. Använd munstycke
0,012”-0,017". Om högtrycksspruta (ej luft) används
skall färgen inte spädas. Du bör inte måla vid fuktigt
väderlek (>80% RH), kallt och fuktigt väder förlänger
torktiden. Måla inte heller på solheta ytor då färgen
torkar för snabbt. Avsluta arbetet minst några timmar innan dagg faller.
För mer information, läs Alcros arbetsråd, broschyrer
och hemsida.
TA HAND OM VERKTYG OCH RESTER
Flytande rester och tvättvätska utgör farligt avfall

2016-03-01
För aktuell
uppdatering:
www.alcro.se

MEKANLACK AQUA
och skall inte hällas ut i avloppet. Förpackningar och
färgrester ska lämnas för särskilt omhändertagande
som farligt avfall.

2016-03-01
För aktuell
uppdatering:
www.alcro.se

MILLTEX 2 RF

Det här är en takfärg särskilt utvecklad för användning i utrymmen med mycket släpljus för att
minska risken för reﬂexer i underlaget och därigenom ge ett mycket jämt slutresultat. Den går att
använda både på nya och tidigare målade ytor
som t.ex. gipsskivor, puts och betong. Färgen är
ergonomiskt utformad för yrkesmålaren och har
mycket goda egenskaper vid både sprutmålning
och rullning.
GÖR RENT OCH FÖRBEHANDLA
Se till att underlaget är fast och fritt från stoft.
Skrapa och borsta.
BLANKA ELLER SMUTSADE YTOR sprutar du med
Målartvätt och låt skummet verka i några minuter,
torka sedan av ytan med fuktig trasa av microﬁbermaterial.
OMÅLADE YTOR ELLER STARKT SUGANDE YTOR
grundmålar du med Milltex Allgrund.
LIMFÄRG tvättar du bort med mycket vatten.
(Tvätta till rengöringsgrad 1, om det inte lyckas, se
rekommendation för stoftiga ytor.) Grunda sedan
med Milltex Allgrund.
GAMMAL KALKFÄRG med stoftig yta binder du med
Spärra Grundfärg.

TEKNISK INFORMATION
ANVÄNDNING
BINDEMEDEL
SPRUTMUNSTYCKE
SPÄDES MED
VERKTYG
VERKTYG RENGÖRES MED
GLANS
1 LITER RÄCKER TILL
MÅLNINGSTEMPERATUR
TORKTID VID +23°C OCH 50%
RELATIV LUFTFUKTIGHET
VOC
AMAHUS LCS2
MÅLNINGSMATERIAL:

Takytor med släpljus
Sampolymer
0,017 - 0,021
Vatten
Pensel, roller eller spruta
Vatten eller Penseltvätt
Helmatt 2 glansenheter
6-8m2
Lägst +5°C
Klibbfri 0,5 tim.
Övermålningsbar 3 tim.
Gränsvärde (Kat A/a 30 g/l (2010)
Produktens VOC:<30 g/l.
6

FÖRVARAS FROSTFRITT
utrustning som är avsedd för den här sortens färg.
För mer information, läs Alcros arbetsråd, broschyrer
och hemsida.
TA HAND OM VERKTYG OCH RESTER
Förslut öppnad burk väl. Ta bort mesta möjliga färg
från målningsverktygen före rengöring. Flytande rester skall inte hällas ut i avloppet, utan lämnas till lokal miljöstation. Väl tömda emballage lämnas till
återvinningsstationer eller -centraler.

LACKFÄRGSYTOR slipar du och grundar med V-slip.
2016-02-24

YTOR DÄR DET FINNS RISK FÖR GENOMSLAG av
t.ex. nikotin, vatten och brandskador grundas först
med Isolera RF.
HÅL OCH SPRICKOR lagar du med Alcro Grovspackel
eller Handspackel beroende på skadans omfattning.
MÅLA
Måla inte vid lägre temperatur än +5°C.
Måla jämnt och ﬂödigt med roller eller använd sprut-

För aktuell
uppdatering:
www.alcro.se

MILLTEX 7 TÄCKFÄRG VÄGG

Det här är en täckfärg för målning inomhus på
väggar och tak av puts, betong, gipsskivor, träﬁberplattor, tapet och väv. Den färdiga ytan tål att
tvättas försiktigt - torkas av med trasa. Färgen är
ergonomiskt anpassad för yrkesmålaren.
Milltex 7 rekommenderas av Astma- och Allergiförbundet samt uppfyller Svanens miljökrav. Den
ingår även i Alcros målningssystem för brandskydd.
Mer info ﬁnns på www.alcro.se.
GÖR RENT OCH FÖRBEHANDLA
Se till att underlaget är fast och fritt från stoft.
Skrapa och borsta.

TEKNISK INFORMATION
ANVÄNDNING
BINDEMEDEL
SPRUTMUNSTYCKE
SPÄDES MED
VERKTYG
VERKTYG RENGÖRES MED
GLANS
1 LITER RÄCKER TILL
MÅLNINGSTEMPERATUR
TORKTID VID +23°C OCH 50%
RELATIV LUFTFUKTIGHET
VOC
AMAHUS LCS2
MÅLNINGSMATERIAL:

Vägg och tak inomhus
Sampolymer
0,017 - 0,021
Vatten
Pensel, rulle eller spruta
Vatten eller Penseltvätt
Matt
6-8m2
Lägst +5°C
Klibbfri 0,5 tim.
Övermålningsbar 3 tim.
Gränsvärde (Kat A/a): 30 g/l (2010)
Produktens VOC:< 30 g/l.
6

FÖRVARAS FROSTFRITT
OMÅLADE YTOR grundmålar du med Milltex Allgrund.
TIDIGARE MÅLADE, BLANKA ELLER SMUTSADE
YTOR sprutar du med Målartvätt och låt skummet
verka i några minuter, torka sedan av ytan med fuktig trasa av microﬁbermaterial. Grunda med Milltex
Allgrund.
LIMFÄRG tvättar du bort med mycket vatten.
(Tvätta till rengöringsgrad 1, om det inte lyckas, se
rekommendation för stoftiga ytor). Grunda med
Spärra Grundfärg.
GAMMAL KALKFÄRG med stoftig yta binder du med
Spärra Grundfärg.

PLASTYTOR som t ex vinyltapeter bör du i första
hand riva ned, i annat fall kan du grundmåla med Vslip för att inte underlaget ska ge dåligt fäste eller
klibbig färgyta. Provmåla först om du är tveksam.
MÅLA
Måla inte vid lägre temperatur än +5°C.
Måla jämnt och ﬂödigt med roller eller använd sprututrustning som är avsedd för den här sortens färg.
För mer information, läs Alcros arbetsråd, broschyrer
och hemsida.
2016-02-24

HÅL OCH SPRICKOR lagar du med Alcro Grovspackel
eller Handspackel beroende på skadans omfattning.

TA HAND OM VERKTYG OCH RESTER
Förslut 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.

TEXTILVÄV som t ex juteväv grundar du med Spärra
Grundfärg under förutsättning att väven är väl klistrad. Är den inte det grundar du i stället med Kraft
Grundfärg för att undvika att väven krymper.

Rekommenderad av Astma- och Allergiförbundet.
Astma- och Allergiförbundets rekommendation
gäller ej under applicering av färgen utan först
2 veckor efter avslutad målning. Iakttag försiktighet

LACKFÄRGSYTOR slipar du och grundar med V-slip.

För aktuell
uppdatering:
www.alcro.se

MILLTEX 7 TÄCKFÄRG VÄGG
och sörj för god ventilation under avklingningstiden
(2 veckor). Innehåller 5-klor-2-metyl-2H-isotiazol-3on och 2-metyl-2H-isotiazol-3-on, blandning (3:1)
och 1,2-benzisotiazol-3(2H)-on.

2016-02-24
För aktuell
uppdatering:
www.alcro.se

SKIVSPACKEL

Alcro Skivspackel är speciellt framtaget och anpassat för fogspackling med pappersremsa på
gipsskivor. Det är ett traditionellt inomhusﬁnspackel för i- och skarvspackling på skivmaterial.
Den smidiga konsistensen gör att pappersremsan
klistras i spackelfogen på bästa sätt. Skivspacklet
är tonat för att matcha kulören på gipsskivans
papp. Det kan även användas för ﬁnbredspackling.
Alcro Skivspackel tillhör den typ av spackel som
rekomendeas i publikationen "Ytbehandling av
gipskivor" (YBG).

TEKNISK INFORMATION
SPÄDNING

Vatten

VERKTYG
VERKTYG RENGÖRES MED
ÅTGÅNG

Stålspackel el. “Bazooka”
Vatten
I- och skarvspackling två gånger på
gipsskivor ca 0,3 l/m2
2 - 24 timmar

TORKTID VID +23°C OCH 50%
RELATIV LUFTFUKTIGHET
BRANDFARLIGHET
KULÖR

Ej brandfarlig vara
Tonad ljust gul

FÖRVARAS FROSTFRITT

Spacklet uppfyller kraven för CE märkning enligt
EN 13963.
GÖR RENT OCH FÖRBEHANDLA
Se till att underlaget är rent, torrt och fritt från stoft.
APPLICERING
Alcro Skivspackel kan appliceras på vanligt sätt med
stålspackel eller med spackelmaskinen "Bazooka".
Max skikttjocklek är ca 2 mm. Vid slipning rekomenderas skyddsglasögon. Slipade ytor avdammas före
följande målning eller tapetsering.
TA HAND OM VERKTYG OCH RESTER
Förslut öppnad burk väl. Ta bort mesta möjliga
mängd spackel från verktygen före rengöring i
vatten. Spackelrester ska inte hällas i avloppet utan
lämnas till lokal miljöstation. Väl tömda emballage
lämnas till återvinning.

2015-07-08
För aktuell
uppdatering:
www.alcro.se

SPRUTSPACKEL

Normalgraderat, latexbaserat sandspackel för inomhusbruk avsett för sprutning. Används som
sandspackelfärg för skarv- och ispackling, bredspackling samt grängning av tak. Sprutspackel
kännetecknas av god fyllighet och vithet.
Spacklet uppfyller kraven för CE märkning enligt
EN 15824.
GÖR RENT OCH FÖRBEHANDLA
Ytorna skall vara torra och avdammade.
Spackla inte vid lägre temperatur än +8°C.

TEKNISK INFORMATION
BINDEMEDEL
VERKTYG
VERKTYG RENGÖRES MED
ÅTGÅNG
TORKTID VID +23°C OCH 50%
RELATIV LUFTFUKTIGHET
BRANDFARLIGHET
KULÖR

Akrylatsampolymer
Spackelspruta
Vatten
1 liter räcker till 1m2 vid 1 mm
tjockled
2-24 timmar
Ej brandfarlig vara
Vit

FÖRVARAS FROSTFRITT

Vid slipning använd skyddsglasögon. Fyllnadsmedlet
kan förorsaka ögonirritation.
TA HAND OM VERKTYG OCH RESTER
Förslut öppnad burk väl. Ta bort mesta möjliga
mängd spackel från verktygen före rengöring i
vatten. Spackelrester ska inte hällas i avloppet utan
lämnas till lokal miljöstation. Väl tömda emballage
lämnas till återvinning.

2015-07-08
För aktuell
uppdatering:
www.alcro.se

Skötselråd för ytor målade med
Mekanlack Aqua och Mekanlack
Var försiktig med den nymålade ytan. Normalt är den känslig för påverkan det första dygnet. Den
slutliga hårdheten inﬁnner sig efter ca 1 vecka. Tidsuppgifterna gäller för normal temperatur (23 grader
och 50% RH). Använd aldrig starka lösningsmedel.
NORMAL RENGÖRING: För att få bort smuts och mögel som kan uppkomma i samband med luftföroreningar och fukt
rekommenderas att utvändigt målade ytor tvättas en gång per år. Livslängden förlängs då på den målade ytan. Använd ett
allrengöringsmedel, t ex Delﬁn Allrent, som inte innehåller lösningsmedel eller sprit. Tvätta alltid nerifrån och upp.
Tips: använd skumspruta av typ Nito Clean. Vid Kraftig mögelbeväxning använd Delﬁn Alg- & Mögeltvätt.
FLÄCKBORTTAGNING: Prova med alifatnafta eller lacknafta på ﬂäckar som inte går bort med allrengöringsmedel.
Rostﬂäckar kan tas bort med utspädd citronsyra.
KOMPLETTERANDE BEHANDLING: Vid normalt slitage kan ommålning ske efter noggrann rengöring med Delﬁn Grovrent.

Skötselråd
för målade väggar och tak
Var försiktig med nymålade ytor. Färgernas slutliga goda egenskaper uppnås först efter ett par veckor,
varför försiktighet bör beaktas när det gäller slitage, repkänslighet och uppglansning. Efter härdningstiden använd handdiskmedel alternativt allrengöringsmedel som inte innehåller lösningsmedel. Använd aldrig sprit eller starka lösningsmedel.

Matta vägg- och takfärger.
Milltex 2, Milltex RF, 5, 7, Pashmina och Kashmir
NORMAL RENGÖRING: Matta ytor är generellt känsliga för uppglansning om man gnider på ytan. Kan också bli flammig,
framför allt vid kraftig tvättning. Vid rengöring torka därför av ytan försiktigt med en väl urvriden trasa.

Halvmatta och halvblanka färger.
Milltex 20 och Tålig Halvmatt.
NORMAL RENGÖRING: Gör ren ytan med handdiskmedel alternativt allrengöringsmedel. Tvätta alltid nedifrån och upp.
Skölj med vatten och ventilera därefter för att minska fuktigheten i luften.
FLÄCKBORTTAGNING: Handdiskmedel alternativt allrengöringsmedel. Med utspädd ättiksyra (matättika) avlägsnar man
rostfläckar. Svarta missfärgningar kan uppstå när man gnider metall mot färgytan. Radera bort dem med ett suddgummi.

