Skötselråd
- för målade väggar och tak
Var försiktig med nymålade ytor. Vattenburna färgers slutliga goda egenskaper uppnås först
efter några veckor vid normal rumstemperatur 18-22ºC varför försiktighet bör beaktas när det
gäller slitage, repkänslighet och uppglansning. Färger med högre glans (t ex glans 20 och 35)
har bättre tvättbarhet än färger med lägre glans (t ex glans 3 och 7). Härdningstiden kan
sträcka sig till mellan 2-4 veckor efter målningen.

Normal tvättning och rengöring
Vid rengöring använd vanliga syntetiska tvättmedel, t ex handdiskmedel. Kontrollera dock att
tvättmedlet inte innehåller lösningsmedel, vilket framgår av innehållsförteckningen (för rätt
miljöval se nedan).
Använd aldrig sprit eller starka lösningsmedel. Undvik rengöringsmedel och redskap med en
slipande effekt. Använd inte heller T-röd eller Thinner som löser upp färgen.
Tvätta alltid nerifrån och upp. Skölj ordentligt med vatten för att undvika att en tunn hinna
tvättmedel blir kvar på den målade ytan och ventilera därefter för att minska fuktigheten i luften.
Ha inte för hög temperatur på vattnet.

Fläckborttagning
Lacknafta kan ta bort fläckar som inte försvunnit med syntetiskt tvättmedel (för rätt miljöval se
nedan). Med utspädd matättika avlägsnar man rostfläckar. Svarta missfärgningar kan uppstå
när man gnider metall mot färgytan. Radera bort dem med ett rent suddgummi.

Rengöring av matta målade ytor
Matta ytor är generellt känsliga för uppglansning om man gnider på ytan. Ytan kan också bli
flammig, framförallt vid kraftig tvättning. Vid rengöring: damma av med borste eller torr
handduk, dammsug med en ren mjuk borste eller torka försiktigt av ytan med en väl urvriden
och ren trasa.

Miljöråd
Använd miljömärkta disk- och rengöringsmedel utspädda i vatten. Undvik, för miljöns skull
och för ökad hållbarhet, starka lösnings- eller rengöringsmedel som innehåller polermedel. Vid
bruk av lacknafta, använd alifatnafta som är lågaromatisk lacknafta och därmed mindre skadlig
för miljön.

Har Ni frågor kring skötselråden, om det uppstår problem eller om Ni har något att anmärka
på vårt arbete är Ni alltid välkomna att kontakta oss på Timblads måleri, www.timblad.se.
För kulörval och färgbeskrivning var god vänd

Skötselråd
- för målade väggar och tak
Vid målning av dina väggar och tak har följande produkter använts:
Utrymme som målats

Färgbeskrivning

Kulör

Fabrikat

Tak

Helmatt reflexfri takfärg

Vit

Flutex 2 S

Vägg

Matt väggfärg med synlig
glans

NCS S1502-Y50R

Flutex 7 Pro

Våtrum

Halvmatt våtrumsfärg

NCS S0500-N

Flügger
våtrumstäck

