
SKOLTAVLA TÄCKFÄRG VÄGG 

För aktuell 
uppdatering:  
www.alcro.se  

Det här är en färg för målning inomhus på släta 
ytor av sandspackel, puts, betong, gipsskivor, trä-
fiberplattor, tapet och väv. Färgen är svart och 
ytan du målar blir en "skoltavla" som du kan 
skriva och rita med kritor på.  
 
GÖR RENT OCH FÖRBEHANDLA  

En slät yta passar bäst för den här färgen - då blir 
det lättare att sudda. Så spackla och slipa om du har 
ett ojämnt underlag. Använd fint slippapper; 120/180. 
Se också till att underlaget är fast och fritt från stoft. 
Skrapa och borsta.  
 
TIDIGARE MÅLADE, BLANKA ELLER SMUTSADE 
YTOR sprutar du med Målartvätt och låt skummet 
verka i några minuter, torka sedan av ytan med fuk-
tig trasa av microfibermaterial. Grunda med Sober 
Grundfärg. 
 
GLASFIBERVÄV, BETONG, PUTS ELLER ANDRA SU-
GANDE UNDERLAG grundmålar du med Alcro 
Grunda.  
 
HÅL OCH SPRICKOR lagar du med Alcro Väggspackel 
eller Lätt Finspackel.  
 
MÅLA  

Rör om färgen väl både innan och under tiden du 
målar. Se till att ytan du ska måla är torr. Måla med 
pensel till en slät yta. Måla i två skikt, den ena 
gången horisontellt och den andra gången vertikalt. 
Låt färgen torka ca 12 timmar mellan strykningarna. 
 
Måla inte vid lägre temperatur än +15°C.  
 
För inspiration och information läs Alcros arbetsråd 
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 

2019-04-17 

VOC Gränsvärde (Kat A/i):140 g/l (2010) 
Produktens VOC:<140 g/l. 

TORKTID VID +23°C OCH 50% 
RELATIV LUFTFUKTIGHET 

Klibbfri ca 4 tim. 
Övermålningsbar ca 12 tim. 
 

MÅLNINGSTEMPERATUR Lägst +15°C 

1 LITER RÄCKER TILL Ca 9m2 

GLANS Matt 

VERKTYG RENGÖRES MED Vatten eller Penseltvätt 

VERKTYG Pensel 

SPÄDES MED Spädes ej 

BINDEMEDEL Akrylat 

ANVÄNDNING Målning av släta ytor inomhus 

FÖRVARAS FROSTFRITT 


