
Fönsterfärg är en alkyd emalj baserad på alkydbindemedel. Den kan användas på fönster, dörrar, grundat järn osv. Fönstermålningen 
har tillsatts fungicid och är därför inte lämplig för inomhusbruk. Fönstermålningen är tixotropisk och kan appliceras i ett fylligt lager 
utan att den rinner. Fönstermålningen har utmärkt flödesförmåga och ger en vacker och hållbar yta som tål rengöring.
Ytan ska vara torr, fast, ren och fri från missfärgning. Smutsiga och tidigare målade ytor kan rengöras med grundrengöringsmedel.
Fönstermålningen appliceras med en pensel eller rulle. Appliceras i två till tre tunna lager. Kom ihåg att alltid provmåla innan applicer-
ing.

Förbrukning:   8–10 m2 per liter
Torktid:    12–24 timmar vid 20ºC och 50 % relativ luftfuktighet.
Övermålning:   Kan övermålas efter en till två dagar.
Utspädning:   Terpentin
Applicering:   Pensel eller rulle.
Rengöring:   Penslar osv. ska sättas i terpentin.
Typ:    Alkydfärg
Förvaring:   Torrt, frostfritt och otillgänglig för barn.
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COATING THE FUTURE

Obehandlade ytor ska rengöras noggrant så att de är fria från fett, damm, salt och liknande. När träet är helt torrt, ska det grundlac-
keras med utspädd universell lack: Fyra delar lack och en del terpentin. När lacken är helt torr, ska man lackera ytterligare en eller två 
gånger med outspädd universell lack. Tidigare behandlade ytor rengörs noggrant och slipas väl. Kom ihåg att ta bort eventuellt damm. 
Därefter lackerar man en eller två gånger med universell lack.

Informationen i detta datablad är baserad på vår nuvarande kunskap och är ingen garanti för produkten. Efterlevnad av regionala och nationella lagar är produktmottagarens ansvar. 
Vi kan därför inte ge garanti vid felaktig användning av våra produkter. Färgen ska betraktas som ett halvfabrikat, eftersom resultatet är beroende av konstruktion, underlagets typ, 
förbehandling, temperatur, fuktighet osv. Denna beskrivning ger inga förpliktelser, och vi reserverar oss mot fel och brister i beskrivningen.

FÖNSTERFÄRG – OLJEBASERAD – HELTÄCKANDE

Innehåller Koboltbis(2-etylhexanoat), Propiconazol, (+)-1-[2-(2,4-dichlorophenyl)-4-propyl-1,3-dioxolan-2-ylmethyl]-1H-1,2,4-triazol. 
Kan ge upphov till en allergisk reaktion. (EUH208)

VOC:    VOC-MAX: 135 g/l, VOC-GRÄNSVÄRDE (A/f (OB)): 700 g/l.
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