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Det här är en lackfärg för måleri och industri. Den 
används framför allt som täckfärg för rostskydds-
målning på järn-, stål-, zink- och aluminium.  
 
GÖR RENT OCH FÖRBEHANDLA  

JÄRN & STÅL tvättar du med Grovrent och sköljer. 
Rostiga ytor slipar, skrapar eller stålborstar du. Borsta 
ytan ren. När ytan är torr och ren, grundar du med 
Roststopp.  
 
FÖRZINKAD PLÅT SOM INTE ÄR PASSIVISERAD MOT 
VITROST, ALUZINK OCH ALUMINIUM tvättar du 
med Grovrent och sköljer. Förekomst av rost avlägs-
nar du helt. För bäst resultat så bör du göra en lätt 
slipning av ytan. När ytan är torr och ren, grundar du 
med Roststopp för metall. Bäst resultat för målning 
på ny förzinkad plåt som inte är passiviserad mot 
vitrost får du om ytan först åldras ett år utomhus. 
Ett annat val du kan göra är att avfetta eller tvätta 
plåten med Grovrent, skölj väl och slipa därefter 
ytan varligt med röd Scotch Brite, skölj. 
 
PASSIVISERAD FÖRZINKAD PLÅT går ej att måla. 
 
SKÖLJ SÅ HÄR: Skölj med varmvatten (minst +70°C). 
Bäst resultat får du med en högtryckstvätt. 
 
MÅLA  

Ytan ska vara torr och ren när du målar. Måla två 
gånger med pensel. Du bör inte måla vid fuktigt vä-
derlek (>80% RH). Avsluta arbetet minst några tim-
mar innan dagg faller.  
 
För mer information, läs Alcros arbetsråd, broschyrer 
och hemsida.  
 
TA HAND OM VERKTYG OCH RESTER  

Flytande rester och tvättvätska utgör farligt avfall 
och skall inte hällas ut i avloppet, utan lämnas till lo-
kal miljöstation. Väl tömda emballage lämnas till 
återvinningsstationer eller -centraler.  
 

TEKNISK INFORMATION 

2016-09-19 

AMAHUS LCS2 
MÅLNINGSMATERIAL: 

5 

TORKTID VID +23°C OCH 50% 
RELATIV LUFTFUKTIGHET 

Klibbfri 4 tim. 
Övermålningsbar ca 12 tim. 

MÅLNINGSTEMPERATUR Lägst +7°C 

1 LITER RÄCKER TILL ca 10m2 

GLANS Högblank 90  

VERKTYG RENGÖRES MED Penseltvätt 

VERKTYG Pensel  

ANVÄNDNING För metall på maskiner och redskap 

EJ FROSTKÄNSLIG 
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