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BASEMENT
källarfärg

FÄRGTYP

Vattenburen, matt tak- och väggfärg för enklare utrymmen inomhus t.ex. källare,
garage/skjul och parkeringshus.

ANVÄNDNING

Färgen lämpar sig för nya ytor av puts, betong, sprutbetong, byggskivor, tegel,
gipsskivor samt tidigare målade tak- och väggytor där en matt yta önskas.

TEKNISKA DATA
Torrhalt

Ca 35 volym-%

Flyktiga organiska ämnen
(VOC)

EU VOC gränsvärde (kat A/a): 30 g/l. Produktens VOC: max. 30 g/l.

Praktisk färgåtgång

Tidigare målade ytor
Spackel och träfiberskiva
Betong- och putsyta

Densitet

Ca 1,5 g/ml

Torktid, +23°C / 50 % RH
- dammtorr
- övermålningsbar

7 - 10 m²/l
5 - 8 m²/l
4 - 7 m²/l

efter ½ timme
efter 2 timmar
Torktiden förlängs i kyla och/eller fukt.

Förtunning och rengöring av
redskap

Vatten. Redskapen tvättas omedelbart efter användningen med vatten.

Glans

Matt

Kulörer

Vit

Tvätt- och
nötningsbeständighet

Härdigheten mot våtnötning motsvarar klass 4 enligt EN 13300 (ISO 11998).

Förpackningsstorlekar
(tillgängligheten varierar landvis)

Vit: 10 L

SKYDDSMÄRKNING

Se säkerhetsdatabladet.
Vänd
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BRUKSANVISNING
Ytans förbehandling

Nya ytor rengörs från damm och smuts.
Tidigare målade ytor tvättas med RENSA SUPER målartvätt.
Ojämnheter i ytan spacklas med lättspackel. Det torkade spacklet slipas och dammet
avlägsnas.

Grundmålning

Ytor kan målas direkt med BASEMENT utan grundmålningen.

Applicering

Färgen omblandas väl före användningen.
Färgen appliceras i ett eller två skikt med rulle, pensel eller spruta.

Appliceringsförhållanden

Ytan som målas ska vara torr. Under appliceringen och torktiden ska luftens, ytans och
färgens temperatur vara över +5°C och den relativa luftfuktigheten under 80 %.

ÖVRIG INFORMATION

Förvaras frostfritt.

Databladets uppgifter grundar sig på laboratorieförsök och praktisk erfarenhet. Datauppgifterna är endast riktvärden och är beroende av bland annat kulör och
glansgrad. Då vi inte kan påverka förhållandena vid hantering och applicering ansvarar vi endast för färgens kvalitet och att kvaliteten överensstämmer med Teknos
kvalitetsprogram. Vi ansvarar inte för skador som uppkommit på grund av felaktig användning av färgprodukten. På våra hemsidor www.teknos.com finns de senaste
versionerna av våra datablad, säkerhetsdatablad och systemblad.
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