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Namn:

Falu Vapen – Slamfärg

Typ:

Slamfärg

Art. Nr:

504 Bas A, 500 Bas C, 507 Ockragul, 505 Brytningar

Användningsområde:

Målning på träfasad bestående av ohyvlat virke.

Förbehandling:

Nytt virke: avlägsna all smuts och allt damm. Transportgrundat virke skall vara
behandlat med en grundfärg som kan övermålas med slamfärg.
Tidigare målat med slamfärg: Borsta ner all löst sittande färg. Tjocka färgskikt
skrapas ned. Man bör göra en noggrann undersökning för att se om det finns några
defekter. Framför allt bör man undersöka om det finns påverkan från fukt. Mjukt
rötskadat trä ska ersättas och grått väderslitet trä tas bort. Var noga med att fasaden
är torr innan målning, panelen får högst ha en fukthalt av 17%.
Vid risk för mögelsporer: Tvätta fasaden med fasadtvätt och skölj noga med vatten. Var noga med att fasaden är torr innan målning.
Andra underlag än ovan beskrivna skall ej målas med Falu Vapen slamfärg.
OBS! Om underlaget tidigare är målad med slamfärg med hög linoljehalt är detta
underlag olämpligt.

Målning:

Rör om färgen väl. På nytt virke grunda först med ett skikt med förtunnad färg, 1015% vatten. Måla hela panelens längd ”vått i vått”. Vänta minst ett dygn innan
färdigmålning med oförtunnad färg. Måla tunt och inarbeta färgen väl till god
täckning.

Kulör:

Kulör framtages genom brytsystem. Vid osäkerhet kontakta oss om Ditt brytsystem
är tillämpbart på färgen och vilka kulörer som är godkända att använda. Vid kulörbyte på fasad tidigare målad slamfärg är det viktigt att den ursprungliga slamfärgen
noga borstas bort för att de äldre pigmenten inte ska påverka kulören i det nya färgskiktet.

Appliceringsmetod:

Pensel

Färgåtgång:

1 liter räcker till cirka 3 m2

Vid teoretisk torrfilm av 73 m.
Rekommenderas ej över 100 m
torrfilm

Torktider:

Dammtorr efter 1 timme
Genomtorr efter 1 dygn

Helt vattenfast efter ca 1 vecka

Förtunning:

Ljummet vatten. Behöver normalt ej spädas

Rengöring redskap:

Såpa och ljummet vatten.

Arbeta in såpan i penseln, skölj
därefter ren penseln med ljummet
vatten

Tekniska data
Linoljehalt:

6-8%

Torrhalt:

Vikttorrhalt: 32%3

Volymtorrhalt: 22%2

VOC:
Densitet:
Glansgrad:

VOC-gränsvärde (Kat A/d) 130g/l (2010)
1,13-1,17 Kg/l
Helmatt

Produktens VOC: 0 g/l

Lagring:
Lagringstid:

Lagras torrt och frostfritt ej under 5°C
I oöppnad förpackning 2 år

Detta datablad är baserad på de kunskaper runt produkten vi har idag och är menad som en generell orientering om produkten
och dess egenskaper och informationen uppdateras löpande. Detta skall inte uppfattas som någon rättslig garanti utan i detta
hänvisas till Sveriges färgfabrikanters allmänna leveransvillkor.
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