
Halkskydd

Gör golvet lek- och springsäkert genom att göra
golvet mindre halkigt. Beckers Halkskydd är ett
torrt pulver som tillsätts i golvfärger eller lacker
för att uppnå en sträv yta. En sträv yta minskar
risken för halkolyckor både inomhus och
utomhus. Halkskyddet tål mekaniska
påfrestningar och är därför lämplig även i grövre
utrymmen såsom garage och källare.

Teknisk information
ANVÄNDNINGSOMRÅDE
Universal

Minskar risken för halkolyckor
Kan användas både inne och ute
Ger en sträv yta som tål mekaniska påfrestningar
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Förberedelse av ytor
Enligt blandningsfärgens rekomendation.

Applicera
Halkskydd blandas i vid sista strykningen för att få bästa
möjliga halkskydd. Om kravet på rengöring av golvet är
mycket stort, kan Halkskydd användas i näst sista skiktet.
Normalt tillsättes en förpackning, ca 170 ml till 4 liter färg
eller lack. Mängden kan dock varieras för att ge olika
strävhet. 

Efter blandning har Halkskydd en tendens att flyta upp
till ytan, varför man bör röra om då och då under arbetets
gång.

Viktigt
För mer information läs våra arbetsråd, broschyrer och
hemsida.

Informationen i detta dokument är inte avsedd att vara uttömmande eller fullständigt. Informationen baserar sig på laboratorietester och
praktisk erfarenhet och är given efter vår bästa kunskap. Produktens kvalitet kontrolleras av vårt verksamhetssystem, baserat på krav av
ISO9001 och ISO14001. Som tillverkare kan vi inte kontrollera de omständigheterna under vilka produkten används eller de många faktorerna
som påverkar användandet och applicerandet av produkten. Tikkurila ansvarar inte för fall där produkten används i strid med anvisningarna
eller för otillämpliga ändamål. Vi förbehåller oss rätten att förändra den givna informationen ensidigt utan anmälan. V

er
si

on
 19

0
52

4

Beckers Färg 120 86 Stockholm
Tel 0200-21 21 22, fax 08-726 99 15
www.beckers.se 2


	Teknisk information
	Förberedelse av ytor
	Applicera
	Viktigt

