
SCOTTE 7 

För aktuell 
uppdatering: 

www.beckers.se  

Scotte är Beckers produkter för yrkesmålare. De 
har den rätta känslan och håller mycket hög tek-
nisk nivå, med exempelvis bra torktider och hög 
täckförmåga.  
 
Scotte 7 är en matt väggfärg för ny och ommål-
ning inomhus där en avtorkningsbar yta önskas. 
Scotte 7 ger en jämn gräng, torkar snabbt och gul-
nar inte vid åldring. 
 
Scotte 7 är lämplig för målning inomhus på ytor 
av sandspackel, puts, betong, skivor av träfiber, 
spån och gips samt väv etc. Användes i t ex var-
dagsrum, hallar, trappuppgångar, kontorslokaler 
m.m.  
 
GÖR SÅ HÄR  

OMÅLADE YTOR: Rengör ytorna från smuts och 
damm. Grunda med Scotte Grund.  
 
TIDIGARE MÅLADE YTOR: Spruta på Beckers Inom-
hustvätt och låt skummet verka några minuter, torka 
sedan av ytan med en fuktig microfiberduk. Blanka 
ytor nedmattas med slippapper eller Scotch Brite.  
 
LIMFÄRGSYTOR: Tvätta bort limfärgen med vatten. 
Patentera med Beckers Tapetgrund. Grunda sedan 
med Scotte Grund.  
 
KALKADE YTOR: Skrapa och borsta ytan väl. Paten-
tera med Beckers Tapetgrund. Grunda sedan med 
Scotte Grund.  
 
SPACKLING OCH ILAGNINGAR: Använd Scotte spack-
elsortiment.  
 
VIKTIGT  

Måla inte om ytan är kallare än +5°C. 
 
Rör om innan användning. 
 
För mer information läs våra arbetsråd, broschyrer 
och hemsida.  

 

NÄR DU MÅLAT KLART  

Förslut öppnad burk väl. 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.  
 
Rekommenderad av Astma- och Allergiförbundet. 

Astma- och Allergiförbundets rekommendation gäller 

ej under applicering av färgen utan först 2 veckor ef-

ter avslutad målning. Iakttag försiktighet och sörj för 

god ventilation under avklingningstiden (2 veckor). 

Innehåller 5-klor-2-metyl-2H-isotiazol-3 on och 2-

metyl-2H-isotiazol-3-on, blandning (3:1) och 1,2-

benzisotiazol- (2H)-on.  

TEKNISK INFORMATION 

N
ORDIC ECOLABEL

2016-05-10 

AMAHUS LCS2 
MÅLNINGSMATERIAL: 

6 

VOC gränsvärde (Kat A/a):30g/l (2010) 
produktens VOC:<30g/l 

STORLEK 0,017-0,021 

TORKTID VID +23 °C OCH 50% 
RELATIV LUFTFUKTIGHET 

klibbfri ca 0,5 timme och 
övermålningsbar efter ca 3 timmar 

FÄRDIGMÅLNING 1-2 lager 

MATERIALÅTGÅNG ca 6-8m2/lit. 

GLANS matt, 7 glansenheter 

VERKTYG RENGÖRES MED vatten 

VERKTYG pensel, rulle eller spruta 

SPÄDNING vattenburen, späds normalt inte 

BINDEMEDEL sampolymer 

ANVÄNDNING ny och ommålning av väggar 
inomhus 

FÖRVARAS FROSTFRITT 


