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Namn:

Falu Vapen Metallfärg

Typ:

Falu Vapen Metallfärg är en grundfärg och topplack i en och samma färg, med goda
rostskyddsegenskaper, baserad på högkvalitativa alkyder och med aktivt
rostskyddspigment.

Kulörer:
Art. Nr:

Vit, svart, faluröd och grå
32440, 32420, 32430 och 32410

Användningsområde:

Direkt på rengjort och avrostad järn

Förbehandling:

Avlägsna fett, olja och andra föroreningar med alkalisk tvätt eller högtrycktvätt med
lämpligt rengöringsmedel. Avlägsna rost, löst glödskal och färg genom skrapning,
stålborstning eller slipning. Bästa resultatet fås genom blästring. Tvätta med
lämpligt lösningsmedel. Övermåla de rengjorda ytorna omgående. Vid svåra
korrosiva miljöer grunda med primer för bästa resultat. Vid målning på
galvaniserade ytor, zink och aluminium skall en häftprimer användas innan
färdigstrykning.

Applicering:

Färgen omblandas väl före användning. Appliceras med pensel eller spruta.
Färgen är färdig att appliceras.
Använd en lackfärgspensel. Vid sprutning späd färgen efter sprutmetod till lämplig
viskositet.
Färdigstryk två gånger eller till minst 50 μm torrfilm, vilket motsvarar ca 100 μm
våtfilm.
Under appliceringen och under torktiden skall temperaturen vara mellan 10 och 25
grader C. Relativa luftfuktigheten ej överstiga 80 %. Vidare får ej förekomma
daggpåslag under torktiden.

Appliceringsmetod:

Pensel eller spruta.

Färgåtgång:

1 liter räcker till cirka 10 m2

Torktider:

Dammtorr 3 timmar

Övermålningsbarhet:

Inom 4 timmar

Förtunning:

Lacknafta.

Rengöring redskap:

Lacknafta

Efter 24 timmar

Tekniska data
Torrhalt:

Vikttorrhalt: 65 %2

Volymtorrhalt: 50%2

VOC:

VOC-gränsvärde (Kat A/i) 500g/l (2010)

Produktens VOC: <500 g/l

Densitet:

Ca 1,15 0,2 Kg/l

Lagring:
Lagringstid:

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

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