
SCOTTE GT-20 

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 GT 20 är en halvmatt akrylatfärg med 
extra bra täckförmåga, reptålighet och tvättbar-
het för målning av väggar och tak inomhus. 
Scotte GT 20 ingår i Beckers våtrumssystem som 
uppfyller måleribranschens standard för våtut-
rymmen klass VA (vattenavvisande). 
 
Scotte GT 20 är genom sin mycket goda vidhäft-
ning till tidigare målade ytor, särskilt lämpad för 
reparationsmålning. Används i t.ex. kök, tvättstu-
gor, hallar, trappuppgångar.  
 
GÖR SÅ HÄR  

OMÅLADE YTOR: Sandspacklade ytor, puts, betong, 
gips samt väv: 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.  
 
VÅTUTRYMMEN: Grunda med Våtrumsgrund. Se ut-
förandeanvisningar för mer info angående VA-sys-
tem. 
 
SPACKLING OCH ILAGNINGAR: Använd Scotte spack-
elsortiment. 
 
FÄRDIGMÅLNING: Fördela färgen jämt och flödigt 
över ytan i 1-2 lager. Slutrulla gärna grängen åt 
samma håll för bästa slutresultat. Vid sprutmålning 
använd spruta avsedd för denna typ av färg. Efter-
gränga vid behov ytan med roller. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

VIKTIGT  

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

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 

2016-05-31 

AMAHUS LCS2 
MÅLNINGSMATERIAL: 

6 

VOC gränsvärde (Kat A/b):100g/l (2010) 
produktens VOC:<100g/l 

STORLEK 0,017-0,021 

TORKTID VID +23 °C OCH 50% 
RELATIV LUFTFUKTIGHET 

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

FÄRDIGMÅLNING 1-2 lager 

MATERIALÅTGÅNG ca 6-8m2/liter 

GLANS halvmatt, 25 glansenheter 

VERKTYG RENGÖRES MED vatten 

VERKTYG pensel, rulle eller spruta, även för 
högtrycksspruta 

SPÄDNING vatten, späds normalt inte 

BINDEMEDEL akrylat 

FÖRVARAS FROSTFRITT 


