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MÅLA MÖBLER OCH SNICKERIER
INOMHUS
Med Beckers Elegant Aqua Lackfärg kan du måla det
mesta i snickeriväg inomhus. Med snickerier menas fönster,
dörrkarmar, dörrar, fotlister, möbler och skåpluckor i te x
kök.
Elegant Aqua Lackfärg är vattenburen och miljöanpassad.
Innehåller inte lacknafta. Därför är den luktsvag och behaglig att måla med inomhus.
Den gulnar inte och ger en hållbar och lättskött yta.
Du har 1000-tals kulörer att välja ibland.
Som alltid gäller att ett ordentligt underarbete lägger
grunden till ett lyckat slutresultat. Läs igenom bruksanvisningen på färgburken och följ sedan målningsråden nedan.

TRÄRENA YTOR
Slipa och damma av ytan. Vät gärna ytan med fuktig
svamp och slipa ner träresningen när ytan torkat. Slipa i
träets fiberriktning och damma av noggrant. Använd först
ett grövre sandpapper och fortsätt sedan med ett finare.
Kvistar isoleras med Kvistlack för att undvika gula genomslag.
Grundmåla en gång med Elegant Aqua Lackfärgsgrund.
Spackla hål och ojämheter med Snickerispackel. Slipa när
spacklet torkat och damma av ytan noga.

Spackla och slipa igen vid behov och gör en mellanstrykning
med grundfärg. Upprepa tills du fått ett slätt och jämnt
underlag.
Färdigmåla 1–2 gånger.

TIDIGARE MÅLADE YTOR
Rengör ytan med Beckers Målartvätt. Använd skyddshandskar. Skölj noga med vatten. Skrapa bort löst sitttande färg.
Grundmåla trärena ytor med Elegant Aqua Lackfärgsgrund.
Spackla ojämnheter och sprickor med Snickerispackel.
Slipa hela ytan och damma av. Mellanstryk med Elegant
Aqua Lackfärgsgrund. Gör en lätt avslipning efteråt.

Färdigmåla en till två gånger med någon av våra lackfärgsprodukter. Vid stora kulörförändringar mot tidigare rekommenderas två strykningar.

MÅLA KÖKSLUCKOR/DÖRRAR
Montera bort alla beslag. Förarbetet görs som tidigare
beskrivits för ny- eller ommålning.
Bäst målningsresultat uppnås om du har utrymme att låta
luckorna ligga plant. Måla kanterna och insidan först. När
luckan torkat vänder du på den och målar utsidan.
Tips! Kryssmåla luckan. Stryk först hela ytan i en riktning
och eftersläta med pensel eller lackfärgsrulle i andra riktningen. Då får du ett fint och jämnt slutresultat.
Stora ytor kan också målas med lackfärgsrulle. Släta efter
med pensel/målardyna.
Skall du måla luckorna liggande så lägg gärna luckan på
en planka/skiva med genomslagna lika långa spikar.
När luckan vilar på spikarnas spetsar blir det mindre risk
för märken. Måla utsidan sist.
Om du skall måla luckorna hängande så tag ner luckan och
måla bakkant och överkant. Häng sedan tillbaka luckan och
måla återstående kanter. Måla insidan och lägg något mothåll på nedersta hyllan, så inte luckan går igen och färgar
av mot stommen. Måla utsidan till sist.

Låt färgen torka ett dygn. Måla sedan en gång till enligt
samma princip som ovan.

MÅLA STOLAR
Förarbetet görs som tidigare beskrivits för ny- eller
ommålning. Efter underarbetet är det dags för målning.
Använd en bred pensel för större ytor och en smalare för
mer svåråtkomliga ytor. Stryk flödigt och släta ut och jämna
till vartefter du målar.

• Vänd stolen upp och ned. Måla först främre och
sedan bakre benen. Måla inte på ytor som du skall
måla om några minuter.
• Måla sedan alla andra ytor som är svåra att komma
åt när stolen är rättvänd.
• Vänd tillbaks stolen och måla ryggstödet.
• Måla kanterna på sitsen, försök att låta bli få färg på
sitsen.
• Måla sitsen, använd flödigt med färg. Arbeta med den
breda penseln och jämna till eftersom.
Låt färgen torka cirka ett dygn och måla sedan en gång till
på samma sätt.
TIPS! Slå i spikar under benen på stolen, så kan du måla
ända ner utan att det klibbar fast någonstans.

Tänk på att defekter och skador inte går att dölja med färg.
Slarva inte med underarbetet.

DET HÄR BEHÖVER DU FÖR ATT MÅLA
MÖBLER OCH SNICKERIER!
Tvättsvampar och trasor samt en hink
Beckers Målartvätt
Beckers Penseltvätt
Kvistlack
Snickerispackel
Stålspackel
Slippapper, kornighet 120–180
Maskinslip
Lackpensel / Lackfärgsrulle
Färg
Grundfärg
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NÅGRA TIPS ATT TÄNKA PÅ:
• Med snickerier menas fönster, dörrkarmar, dörrar, fotlister
och skåpluckor i tex kök. Även möbler

• Fabriksmålade och andra hårda, glatta färgytor måste slipas
av med fint sandpapper före övermålning.

•

Det lönar sig alltid att använda verktyg av bra kvalitet.
Tvätta penseln/lackrullen i ljummet vatten innan den
används första gången, för att ta bort eventuellt lösa fibrer.
Vrid ur vattnet.
Om du gör rent verktygen så snart som möjligt efter
målningen, kan du använda dem flera gånger.

• Tänk på att ett bra underarbete alltid lönar sig. Det lägger
grunden för ett lyckat slutresultat. Läs även bruksanvisningen på förpackningen och följ målningsråden.

• Måla aldrig på ytor under +5°C.
• Hög luftfuktighet och sval rumstemperatur gör att vattenburna färger inte sätter sig så snabbt. Stäng därför dörrar,
fönster och element. Om möjligt öka luftfuktigheten så
får du längre tid på dig att utföra målningsarbetet.

• Ytor som inte skall målas skyddas med maskeringstape.
Ta bort tejpen direkt efter målningsarbetet så den inte
klibbar fast i underlaget.
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Välkommen till din Beckersåterförsäljare.
Han har det du behöver för målningen.
Där får du också råd om utförande,
materialval och färgsättning.

Beckers Färg - 120 86 Stockholm, Telefon 0200-21 21 22
www.beckers.se

