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FÄRGTYP

Fönsterfärg baserad på akryl/alkyd för invändig och utvändig målning.

EGENSKAPER

Fyllig och snabbtorkande med mycket goda arbetsegenskaper. Teflon®
-teknologin gör produkten extremt smutsavvisande.

TEKNISKA
DATA
Bindemedel

Acryl/alkydemulsion

Lösningsmedel

Vatten

Pigment

Organiska och oorganiska pigment.

Volymtorrhalt

Ca. 34%

Glans

Halvmatt

Torktid
(23°C och 50 % RF)

Ca. 1 timme
Övermålningsbar efter 4 timmar

Färgåtgång

8-10m²/l beroende på underlag

Kulör

Kan tonas i alla NCS-kulörer

Förpackning

0.75 & 2,5 liter

Sigma Färg AB
Aminogatan 18
431 53 Mölndal

Telefon: +46 31 570730
Fax: + 46 31 571860
E-post: info@sigmafarg.se

Den information och data som lämnas här, bygger främst på information
som framkommit genom experimentella laboratorieprovningar.
De lämnas med ledning av vårt bästa vetande men utan att innebära
någon garanti. Kundens appliceringsmetoder, krav, arbetsbetingelser och
andra omständigheter ligger utanför vår kontroll. Vi rekommenderar
kunden att själv övertyga sig om materialets lämplighet.
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PRAKTISKA
ANVISNINGAR
Förbehandling

Underlaget ska vara rent och torrt och bärkraftigt.
Skrapa bort löst sittande färg och grånat trä. Tvätta med Biokleen Alg & Mögeltvätt. Blanka ytor mattslipas.
Vid fönstermålning får fukthalten i träet ej överstiga 12±3%
Vid utvändig målning av väl ventilerade konstruktioner får fukthalten i träet
ej överstiga 15±3%.
Fönster som ej måste stängas samma dag som målningsbehandlingen kan målas 2 gånger samma dag.
Nytt trä grundas med Sigmalife Grundolja till mättad yta
Färdigmåla 2 ggr med Gori Fönsterfärg.
Vakuumbehandlat virke färdigbehandlas 2 gånger med Gori Fönsterfärg.

Temperatur

Min +5oC och max 80% RF vid påföring och torkning.

Applicering

Pensel eller rulle

Förtunning

Vatten, bör ej förtunnas.

Förvaring

Svalt och torrt och frostfritt.

Rengöring av
verktyg

Vatten och tvål.
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Den information och data som lämnas här, bygger främst på information
Som framkommit genom experimentella laboratorieprovningar.
De lämnas med ledning av vårt bästa vetande men utan att innebära
någon garanti. Kundens appliceringsmetoder, krav, arbetsbetingelser och
andra omständigheter ligger utanför vår kontroll. Vi rekommenderar
kunden att själv övertyga sig om materialets lämplighet.

