DEN HÅLLBARA FÄRGEN

MÅLA
VÅTRUM
ARBETSRÅD

INOMHUS

DET HÄR BEHÖVER DU FÖR ATT MÅLA VÅTRUM!
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Tvättsvampar och trasor samt en hink
Beckers Målartvätt
Alg & Mögeltvätt
Skyddshandskar
Breplasta LW
Stålspackel
Slippapper, kornighet 120–180
Glasfiberväv Tasso G 135 V eller G 100 V
Vävlim, Kiilto Mästarens våtrumslim
Beckers Målarfog
Tätningsmedel typ Aquatät
Roller, pensel
Skyddspapper
Maskeringstape
Färg

NÅGRA TIPS ATT TÄNKA PÅ:

•

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

•

Det lönar sig alltid att använda verktyg av bra kvalitet.
Om du gör rent verktygen så snart som möjligt efter
målningen, kan du använda dem flera gånger.

•

Förvara pensel och roller i tillsluten plastpåse när du tar
en paus, men inte i flera dagar.

•
•
•

Eftersläta åt samma håll. Rolla ända ut.

•
•

Måla ej på ytor med lägre temperatur än +10°C.

Använd hörnrulle för att få snygga avslut.
När du skall skruva i väggen: Borra upp ett hål. Sätt Beckers
Målarfog i hålet innan du skruvar in skruven.
Om du inte borrar, sätter du silikon direkt på skruven.

Är du osäker på att kunna utföra målningen korrekt och
noggrant rekommenderar vi dig att anlita en duktig målare.

BEHANDLINGSGÅNG VID MÅLNING PÅ GIPS, PUTS
OCH BETONG – SYSTEM VT
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1. Spackla spik- och skruvhål samt skarvspackla 2 gånger när
underlaget är gipsskiva. Vid puts och betong spacklas hela
ytan 1- 2 gånger. Använd Våtrumsspackel, Breplasta LW.
2. Förlimma hela ytan med Beckers Våtrumsgrund spädd 1:1
med vatten.
3. Vävklistring med Tasso väv G 135 V eller G 100 V och
Beckers Våtrumsgrund som lim.
4. Grundmåla 1 gång med Beckers Våtrumsgrund.
5. Täckfärgsmåla 2 gånger med Beckers Våtrumstäck.

MÅLA VÅTRUM INOMHUS
I våtutrymmen krävs ytor som tål vatten och tvättmedel.
Mögelangrepp måste förebyggas och det ska vara lätt att
rengöra.
Beckers har utvecklat ett våtrumssystem speciellt för
målning av tak- och väggar i våtrum. Det är indelat i två
grupper, VT och VA, där VA är avsett för väggar och tak i
badrum som utsätts för lättare vattenstänk och fuktighet.
Som exempel kan också nämnas ytor i tvättstuga, kök,
vid handfat etc.
VT är avsett för väggar i våtrum med vattenspolning som
vid badkar och i duschutrymme, samt inom 1 meter från
dessa. Ytan blir vattentät. Inga fogar eller skarvar. Det blir
en slagtålig, smutsavvisande och porfri yta.
Systemet ger en halvblank yta, som är lätt att hålla ren.
Beckers produkter för våtrum är vattenburna och det är lätt
att måla om, när man vill förnya interiören.
Var noggrann med förarbetet och följ våra råd och anvisningar - läs även på färgburken, så får du ett lyckat slutresultat.
För att göra våtrummet mer attraktivt kan du självklart måla i
fält med schabloner etc. Gör det helst med Våtrumsfärg på
en färdigmålad vägg.
Alla produkter innehåller mögelförhindrande medel. De är
extremt vattentåliga och är godkända av Måleribranschens
Våtrumskontroll.

TVÄTTA
Nya väggytor behöver normalt inte tvättas utan kan börja
bearbetas direkt. Borsta bort löst sittande smuts och lösa
partiklar.
Tidigare målade eller tapetserade ytor behöver rengöras.
Skydda ytor som inte skall tvättas. Tvätta med Beckers
Målartvätt för att avlägsna fett och smuts.
Eventuellt mögelangripna ytor tvättas med Alg & Mögeltvätt.
Rengör även ytan med kalklösande rengöringsmedel.
Skölj efter noga med vatten. Glöm inte att använda gummihandskar.

Borsta bort löst sittande smuts och lösa partiklar. Mjuka
PVC-material skall tas bort helt. Om det går, riv bort ytskiktet
på vinyltapeter. På vinyltapeter som inte går att riva bort
måste allt löst material bort. Tvätta med T-röd på vinyltapeter.
Man måste vara absolut säker på att befintligt ytskikt inte
är skadat av fukt. Det går inte att måla bort ett problem.

SPACKLA – SLIPA
Spackla ut ojämnheter med Breplasta LW. Låt spacklet
torka. Slipa av och vid behov lägger du ett sista spackelskikt över sprickor, skarvar och spikhuvuden.
Slipa och damma av noga.

Jämna ut hörn och takvinklar med Beckers Målarfog.
Springor vid rörgenomföringar etc. tätas med Casco Aquatät
eller motsvarande.
Nya väggar av skivmaterial behöver en något annorlunda
behandlingsgång. Se till att alla skruv/spikskallar är indragna.
Spackla därefter med Breplasta LW.
Limma eller spackla fast skarvremsor (gäller endast VA,
utan väv) i alla skarvar och sprickor. Slipa efter tork och
spackla en gång till om nödvändigt.
Var noga när du spacklar och slipar. Det gör att slutresultatet
blir mycket bättre.

GRUNDA VA (utan väv)
Sugande underlag grundas med Beckers Våtrumsgrund,
spädd med lika delar vatten. Efter tork grundmålas hela
ytan omsorgsfullt, med Beckers Våtrumsgrund.

FÄRDIGMÅLA
Måla 2 gånger med Beckers Våtrumstäck. Använd rulle och
pensel. Lägg inte på för lite färg, ett riktmärke kan vara
ca 6–8 m2/l. Efterrulla alltid uppifrån och ned. Använd hörnrulle vid behov.
Låt färgen torka innan nästa strykning görs. Det är viktigt
med en jämn fördelning av färgskiktet. Eftersläta åt samma håll
med rollern.
Torka av färgstänk med vanligt vatten. Verktygen rengörs
med vatten.

MÅLA TAK I VÅTRUM
Rengör och laga eventuella skador med Breplasta LW. Slipa
och damma av. Grundmåla med Beckers Våtrumsgrund.
Färdigmåla två gånger med Beckers Våtrumstäck.

Om du sätter upp väv i taket följer du samma arbetsgång som när du sätter väv på väggar.

UPPSÄTTNING AV VÄV I VÅTRUM (VT)
Förarbetet utförs som tidigare beskrivits i det här arbetsrådet. Det är särskilt viktigt att du jämnar ut kanten mellan
vägg och golvmaterial (pvc-matta, klinker etc.) Det gör du
med Breplasta LW och Beckers Målarfog mot klinker.

VÄV MOT VÅTRUMSMATTA

Avjämning med spackel
mellan vägg- och golvmaterial
Väv minst 30 mm över
golvbeläggningskant
Det är noga med att måla minst 3 mm
nedanför vävskiktet på golvbeläggningen

VÄV MOT KLINKERPLATTOR

Grundfärgen och väven
måste överlappa golvets
tätskikt med minst 30 mm.

Väven avslutas kant i
kant med klinker och
grundmålas till några
mm ut på klinker.

Avjämning av kanten mellan
väv och klinker görs med fogmassa, Beckers Målarfog.
Övermålning sker sedan med Beckers Våtrumstäck i två skickt.

Se till att väven kommer lodrätt och att den går ner
ca 3 cm över våtrumsmattan. Vid montering av väv ner mot
klinkergolv avslutas väven kant i kant mot klinkern. (Se skissen
ovan som visar väv mot klinker). Sätt därefter nästa våd kant
i kant med den första. När du kommer till en hörna så
låter du den första gå förbi hörnet ca 2 cm. Sätt nästa
rakt in i hörnet, så att du får en överlappning.
Skär bort överskottsväv runt rören så att väven går kant
i kant med dem. Tryck fast väven och jämna till.
När vävlimningen har torkat grundmålas den med
Beckers Våtrumsgrund.
Färdigmåla 2 gånger med Beckers Våtrumstäck. Måla
minst 3 mm ner på våtrumsmattan eller ut på klinker.
Låt torka ordentligt (minst 6 timmar) mellan färgskikten.
FÖR YTTERLIGARE INFORMATION:

Läs Beckers våtrumsbroschyr, “Utförandeanvisningar
våtrum” eller tag kontakt med din återförsäljare.

SKÖTSELRÅD

Normal rengöring: Vi rekommenderar ett syntetiskt tvättmedel som
håller 6,5–7 ph-värde och inte innehåller lösningsmedel. Använd aldrig
sprit eller starka organiska lösningsmedel.
Använd en mjuk svamp. Tvätta alltid nedifrån och upp.
Fläckborttagning: Prova med lacknafta på fläckar som inte går
bort med syntetiska tvättmedel.
Kalkrester och tvål tar du regelbundet bort med för detta ändamål
lämpliga rengöringsmedel (Kalkosan m.fl).
Eventuell rost tar du bort med utspädd ättiksyra.
OBS !
Rengöringsmedel och redskap med slipande effekt skadar ytan och
skall inte användas.
Använd inte heller sprit (tex T-Röd) eller starka lösningsmedel (t ex
thinner), då dessa löser upp vattenburna färger.

PRODUKTER DU BEHÖVER FÖR
AT T M Å L A V Å T R U M :
Beckers Våtrumstäck
Beckers Våtrumsgrund
Breplasta LW
Beckers Målarfog
Glasfiberväv
Aquatät eller liknande

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

