
STUDIO GOLVFÄRG 

För aktuell 
uppdatering: 
www.alcro.se  

Det här är en är en vattenburen golvfärg av hög 
kvalitet avsedd för trägolv inomhus. Studio Golv-
färg innehåller inga starka lösningsmedel och är 
därför skonsam både mot dig som använder pro-
dukten och miljön.  
 
GÖR RENT OCH FÖRBEHANDLA  

NYA OCH OBEHANDLADE TRÄGOLV: Rengör golven 
från smuts och damm. Slipa med fint slippapper för 
att få bort eventuell fiberresning och avlägsna sedan 
slipdammet. Behandla kvistar med Alcro Kvistlack.  
 
TIDIGARE MÅLADE/LACKADE TRÄYTOR: Rengör gol-
vet från stoft och damm. Blanka ytor slipas. Spruta 
med Målartvätt och låt skummet verka i några minu-
ter, torka sedan av ytan med fuktig trasa av microfi-
bermaterial.  
 
MÅLA  

Rör upp färgen från botten. Obehandlade träytor 
grundmålas med Alcro Panelgrund för att minska ris-
ken för missfärgningar av trähartser (gäller framförallt 
träytor som ska målas i vita och ljusa kulörer). 
Grundmålning 1 gång är nödvändig, men svårare 
genomslag från underlaget kan innebära att ytterli-
gare en strykning med grundfärg behövs. Låt grund-
färgen torka 16 timmar innan ytan färdigstryks med 
Studio Golvfärg. För bästa resultat färdigstryk golvet 
2 gånger.  
 
Tidigare målade/lackade träytor stryks 2 gånger med 
Studio Golvfärg för bästa slutresultat.  
 
Golvet får sin full slitstyrka och kan belastas efter 5 
dygn. 
 
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 

2016-03-01 

AMAHUS LCS2 
MÅLNINGSMATERIAL: 

6 

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

TORKTID VID +23°C OCH 50% 
RELATIV LUFTFUKTIGHET 

Klibbfri efter 4 tim., 
övermålningsbar 8 tim, full 
belastning 5 dygn 

1 LITER RÄCKER TILL 6-8m2 

GLANS Halvblank, 35 glansenheter 

VERKTYG RENGÖRES MED Vatten eller Penseltvätt 

VERKTYG Pensel eller roller 

ANVÄNDNING Målning av trä- och parkettgolv 

FÖRVARAS FROSTFRITT 


