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Namn:

Falu Guld

Typ:

Vatten spädbar emulsionsfärg baserad på alkydoljor och pulveriserad malm från Falun. Färgen
är speciellt framtagen för att sätta Guldkant på träfasader och andra detaljer av trä.

Art. Nr:

55603

Användningsområde:

Utomhus målning.
(OBS rekommenderas ej på tidigare färgsystem som innehåller akrylatbindemedel).

Förbehandling:

Nytt eller fabriksgrundat virke och tryckimpregnerat virke, avlägsna all eventuell smuts och
damm.
Tidigare målade ytor med Falu Guld, Falu Fasad eller slamfärg: Borsta ned all löst sittande
färg. Tjocka skikt skrapas ned. Borsta bort allt damm med mjuk borste. Man bör göra en noggrann undersökning för att se om det finns några defekter på fasaden eller om det finns
påverkan från fukt. Mjukt rötskadat trä ska ersättas och grått väderslitet trä (gråträ) tas bort.
Använd lämpligt andningsskydd. Var noga med att fasaden är torr innan målning - panelen får
högst ha en fukthalt av 17%.
Vid risk för mögelsporer: Behandla ytorna först med mögelhämmande medel. Skölj sedan
noga med vatten.

Målning:

Måla ej om dygnslägsta temperaturen understiger 5°C. Måla inte heller på solvarma väggar
eller i direkt solsken. Rör om färgen väl från början och då och då under arbetets gång.
Lämpligen målar Du med en fasadpensel av god kvalitet för bästa resultat. Stryk ut färgen
jämt i 2 skikt låt torka minst 48 timmar mellan strykningarna.

Appliceringsmetod:

Pensel

Färgåtgång:

1 liter räcker 5-7 m2

Vid torrfilm av 30 – 45 m.
Rekommenderas ej över 100m
torrfilm

Torktider:

Klibbfri efter ca 5 timmar

Helt vattenfast efter ca 1 vecka

Förtunning:

Behöver normalt ej spädas. Använd
ljummet vatten
Ljummet vatten med såpa

Rengöring redskap:

Tekniska data
Torrhalt :

Vikttorrhalt: 382

Volymtorrhalt: 32%2

VOC:

Produktens <3 g/l

Densitet:
Glansgrad:

1,05-1,15 Kg/l
Guldskimrande på nära håll i direkt solsken

Gränsvärde (Kat A/d) 130 g/l
(2010)

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 och informationen uppdateras vid behov. Detta skall inte uppfattas som någon rättslig garanti utan i
detta hänvisas till Sveriges färgfabrikanters allmänna leveransvillkor.

Adress/Address:
Box 7033
S-791 07 Falun, Sweden

Besöksadress/Visitaddress:
Sundbornsvägen 3
Falun

Tel/Phone:
Nat. 023-70 53 50
Int. +46 23 70 53 50

Fax/Facsimile:
Nat: 023-351 48
Int. +46 23 351 48

E-mail:
falu.vapen@rotmotaverken.se

Hemsida:
www.faluvapen.com

