
Produktdatablad

Wall Fixer
Snabb torkning, vitpigmenterad primer som binder svagt bunden yta så att
de är lämpliga för målning eller tapetsering behandling. Speciellt
konstruerade för att fastställa flera lager av papperstapet före tapetsering
eller målning, de platser där det inte är lämpligt att ta bort gamla tapeter
fastnat. Minimerar risken att vatten tränger in i substratet och tillåter blåsor
i tapeten.

Produktbeskrivning
Snabbtorkande, vitpigmenterad grundfärg som ger en matt yta. Speciellt
lämplig för grundmålning av papperstapet, där man inte vill ta bort eksisterande fastsittande tapet.
Minskar blåsbildning vid uppsättning av ny tapet på eksisterande tapetserade ytor.

Grundfärg

Pigmenterad

Matt

Användning

Används för att grunda tidigare tapetserade ytor innan du sätter om ny väggbeklädnad.
Tidigare tapeterade ytor måste vara vidhäftande och ha en god vidhäftning till underlaget.

Underlag

Ska vara rent, torrt, fast och lämpligt för ytbehandling. 

Behandling

Löstsittande material och färg avlägsnas genom rengöring och slipning.
Smuts, fett och kritande material avlägsnas med Fluren 37.
Vattenlöslig missfärgning, nikotin och sot rengörs med Fluren 49.
Slipa underlaget efter behov.
Löstsittande tapet som bildar blåsor tas bort och grundmålning upprepas.
Sprickor, ojämnheter, skarvar och hål spacklas. 

Applicering

Pensel, roller eller spruta. 
Välj redskap efter vilken ytfinsh som önskas. 
Måla vått-i-vått och avsluta med att stryka/rulla i samma riktning. 
Kyla/värme kan påverka materialets viskositet. 
Materialtemperatur för sprutmålning minst 12 ⁰C. 
Kondensbildning under torkning/härdning får inte förekomma.
Kyla och ökad fuktighet förlänger torktiden, genomhärdning och övermålningsinterval.
Ökad temperatur och låg luftfuktighet minskar torkningstid och genomhärdning. 
Provbehandla alltid för att kontrollera vidhäftning och resultat.

Förväntat resultat

Matt täckt yta.
Färdigbehandlas med väggbeklädnad.



Produkttyp Grundfärg

Glans Matt

Densitet (kg/l) 1,13 

Torrhalt: Vikt % 38

Torrhalt: Vol % 30

Almindelig sträckförmåga (m²/ltr.) 6

Min. arbetstemperatur under applicering och torkning/härdning Min. +10°C

Luftfuktighet Max. luftfuktighet 80 % RF.

Torktid vid 20° C, 60% RF (timmar) 1

Övermålningsbar vid 20°C, 60% RF (Timmar) 24

Genomhärdad vid 20°C, 60% RF (Dagar) 28

Utspädning Vatten

Rengöring av verktyg osv. Vatten

Tips

Wall Fixer har mycket god inträngningsförmåga. Omgivande ytor ska därför 
noggrant skyddas mot stänk med täckplast eller papper med plastad baksida. 

Miljöinformation

Ta bort mesta möjliga färg från verktygen före rengöring i vatten. Flytande färgrester skall inte hällas ut i avloppet, utan
lämnas till lokal mijöstation. Minimera ditt färgavfall genom att på förhand uppskatta hur mycket färg du behöver. Ta hand om
överbliven färg så att du kan använda den igen. Så minskar du effektivt produktens miljöpåverkan.

Förvaring: Svalt, frostfritt och väl försluten

Kompletterande info

Registrerad i Nordic Ecolabelling Building Products Database för produkter, som kan användas i Svanen-märkta byggnader.

Tekniska data

Nuvarande TDS version

maj 2022

Ersätter TDS version

december 2021


