
PANELGRUND 

För aktuell 
uppdatering:  
www.alcro.se  

Det här är en vattenburen grundfärg som används 
på träytor inomhus t.ex. vägg- och takpanel där 
det finns risk för genomslag från åldrat trä men 
även från andra missfärgningar som t.ex. sot, ni-
kotin och vattenskador.  
 
Den har även isolerande effekt mot kvistgenom-
slag på panelytor. Kvistar innehåller många olika 
ämnen och effekten kan därför variera. Förbe-
handling med Alcro Kvistlack på kvistar ger dock 
ett längre hållbart resultat.  
 
GÖR RENT OCH FÖRBEHANDLA  

OBEHANDLADE ÅLDRADE TRÄYTOR sprutar du med 
Målartvätt och låt skummet verka i några minuter, 
torka sedan av ytan med fuktig trasa av microfiber-
material. 
 
NYTT OBEHANDLAT TRÄ borstas fritt från stoft och 
damm. 
 
TIDIGARE MÅLADE ELLER LACKADE YTOR sprutar du 
med Målartvätt och låt skummet verka i några minu-
ter, torka sedan av ytan med fuktig trasa av microfi-
bermaterial. Om ytan är blank mattslipas den och 
dammas av.  
 
MÅLA  

Gör en provstrykning innan arbetet startar för att se 
hur många grundningar som behöver göras. Ofta 
räcker det med en gång grundning och sedan färdig-
strykning men svårare genomslag kan innebära yt-
terligare en strykning med grundfärg. Kraftigt gul-
nade ytor har en förmåga att missfärga det första 
målningsskiktet men detta påverkar normalt inte 
efterföljande målningsskikt. Vänta minst 10 timmar 
mellan strykningarna (vid målning med Studio Golv-
färg minst 16 timmar) för bästa 
slutresultat.  
 
Alcro Panelgrund är brytbar med Avatint max 6%. 
Det går även bra att använda Alcro Panelgrund för 
slutstrykning förutsatt att ytan inte utsätts för större 

påfrestningar t.ex. paneltak. 
 
För mer information, läs Alcros arbetsråd, broschyrer 
och hemsida.  
 
TA HAND OM VERKTYG OCH RESTER  

Ta bort mesta möjliga färg från målningsverktygen 
före rengöring. Flytande färgrester skall inte hällas ut 
i avloppet, utan lämnas till lokal miljöstation. Väl 
tömda emballage lämnas till återvinningsstationer 
eller -centraler.  
 

TEKNISK INFORMATION 

2019-11-14 

AMAHUS LCS2 
MÅLNINGSMATERIAL: 

8 

VOC Gränsvärde (Kat A/d):130 g/l (2010) 
Produktens VOC:<130 g/l. 

TORKTID VID +23°C OCH 50% 
RELATIV LUFTFUKTIGHET 

Klibbfri 2 tim. Övermålningsbar 10 
tim. 

MÅLNINGSTEMPERATUR Lägst +5°C 

1 LITER RÄCKER TILL 6-8m2 

GLANS Matt 

VERKTYG RENGÖRES MED Vatten eller Penseltvätt 

VERKTYG Pensel, roller eller spruta 

SPÄDES MED Ska ej spädas  

BINDEMEDEL Vattenburen Alkyd 

ANVÄNDNING Målning av träytor inomhus 

FÖRVARAS FROSTFRITT 


