
SCOTTE R2 TAKFÄRG 

For aktuel 
opdatering: 

www.beckers.dk  

Scotte er Beckers produkter til erhvervsmalere. 
De giver den rigtige 'følelse' og har et meget højt 
teknisk niveau, hvad angår fx gode tørretider og 
høj dækkeevne.  
 
Scotte R2 er en refleksfri loftsmaling, særligt eg-
net til flader indendørs med stort lysindfald og 
dermed risiko for glans og genskin. Egnet til ma-
ling af de fleste underlag. 
 
Scotte R2 er egnet til maling indendørs af flader 
af sandspartel, puds, beton, træfiber-, spån- og 
gipsplader samt væv osv. Benyttes i fx køkken, 
entré, trappeopgange m.m.  
 
SÅDAN GØR DU  

UMALEDE FLADER: Rengør fladerne for snavs og 
støv. Grund med Scotte Grunder.  
 
TIDLIGERE MALEDE FLADER: Sprøjt Beckers Maler-
vask på, og lad skummet virke nogle minutter. Tør så 
overfladen af med en fugtig mikrofiberklud. Blanke 
flader slibes matte med sandpapir eller Scotch Brite.  
 
FLADER MALET MED LIMMALING: Vask limmalingen 
af med vand. Patenter med Beckers Tapetgrunder. 
Grund så med Scotte Grunder. 
 
KALKEDE FLADER: Skrab og børst fladen omhygge-
ligt. Patenter med Beckers Tapetgrunder. Grund så 
med Scotte Grunder. 
 
SPARTLING OG REPARATIONER: Brug Scotte spartel-
sortiment.  
 
VIGTIGT  

Undgå at male, hvis overfladen er koldere end +5°C.  
 
Røres om før bruk. 
 
For mere information, læs vores arbejdsråd, brochu-
rer og hjemmeside. 
 

 
 
 

NÅR DU ER FÆRDIG MED AT MALE  

Luk den åbnede dåse ordentligt. Fjern mest mulig 
maling fra malingsværktøjet før rengøring. Flydende 
malingsrester må ikke hældes ud i afløbet, men skal 
afleveres hos din lokale miljøstation. Ordentligt tømt 
emballage afleveres til genbrugsstationer eller -cen-
traler.  
 

TEKNISK INFORMATION 

N
ORDIC ECOLABEL

2016-05-11 

MAL-KODE 00-1 

VOC grænseværdi (Kat A/a):30g/l 
(2010)Produktets VOC: <30g/l 

FÆRDIGMALING 1-2 lag 

TØRRETID VED +23 °C OG 50% 
RELATIV LUFTFUGTIGHED 

klæbefri efter 0,5 tim. kan 
overmales efter ca. 3 tim. 

MATERIALEFORBRUG ca. 6-8m2/liter 

GLANS helmat, ca 2 glansenheder 

VÆRKTØJ RENGØRES MED vand 

VÆRKTØJ pensel, rulle eller sprøjte, også til 
højtrykssprøjte 

SPRØJTEMUNDSTYKKE 0,017-0,021 

FORTYNDING vand, skal normalt ikke fortyndes 

BINDEMIDDEL sampolymer 

ANVENDELSE flader indendørs 

OPBEVARES FROSTFRIT 


