MODERN OLJEFÄRG

Det här är en vattenburen alkydtäckfärg förstärkt
med akrylat anpassad för målning av träfasader
samt andra utvändiga snickerier som staket, vindskivor, dörrar m m. Fungerar bäst tillsammans
med System Grundfärg och Grundolja.
GÖR RENT OCH FÖRBEHANDLA
Vassa hörn och kanter rundas av. Hårda och släta
ytor slipas med slippapper. Skrapa eller borsta bort
lös färg och grånat, poröst trä. Borsta alla ytor rent
från smuts och damm.
HYVLADE YTOR SAMT BILADE STOCKAR ska ruggas
upp med ett grovt sandpapper före målning.
TIDIGARE MÅLADE YTOR tvättar du med Grovrent.
Mögel och algpåväxt behandlar du med Alg & Mögelfritt. Tjocka och spruckna färgskikt avlägsnar du
helt. Vid ommålning av ytor i dåligt skick, måste du
grundmåla samtliga ytor med System Grundfärg.
NYTT TRÄ OCH TRÄRENA YTOR måste du grundmåla med System Grundfärg.
FUKTUTSATTA TRÄPARTIER SOM SKARVAR OCH
ÄNDTRÄ behandlar du med System Grundolja (bara
på omålat trä) och därefter med System Grundfärg.
MÅLA PÅ INDUSTRIGRUNDAD PANEL: Paneler som
köps industrigrundade med produkten Pinja Protect
från Tikkurila Sverige AB kan anses ha ett fullfärdigt
grundskydd. Vi rekommenderar täckfärgsbehandling
2 gånger med Alcro Modern Oljefärg. Tänk dock på
att industrigrundade paneler som utsatts för väder
och vind i mer än 10 månader behöver grundmålas
för ett fullgott skydd.
MÅLA
Måla 2 gånger med Modern Oljefärg. Måla ändträ
och skarvar noggrant. Bäst resultat får du med en
mjuk helsyntetisk pensel.

TEKNISK INFORMATION
ANVÄNDNING
BINDEMEDEL
SPÄDES MED
VERKTYG
VERKTYG RENGÖRES MED
GLANS
1 LITER RÄCKER TILL
MÅLNINGSTEMPERATUR
TORKTID VID +23°C OCH 50%
RELATIV LUFTFUKTIGHET
VOC
AMAHUS LCS2
MÅLNINGSMATERIAL:

Trä utomhus
Alkyd-Akrylat
Skall ej spädas
Pensel, rulle eller högtrycksspruta
Vatten eller Penseltvätt
Halvblank
6-8m2
Lägst +7°C
Klibbfri ca 2 tim.
Övermålningsbar 4-6 tim.
Gränsvärde (Kat A/d):130 g/l (2010)
Produktens VOC:<130 g/l.
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FÖRVARAS FROSTFRITT
OBS! Rör om färgen före användning. Underlaget
skall vara torrt vid målning, max 16% fuktkvot. Stryk
inte ut färgen för tunt, utan ta rätt mängd enligt rekommenderad åtgång. Måla inte på solheta ytor.
Måla inte heller vid risk för regn inom det närmaste
dygnet eller dagg inom 1-2 timmar från målningens
avslutande.
För mer information, läs Alcros arbetsråd, broschyrer
och hemsida.
TA HAND OM VERKTYG OCH RESTER
Förslut öppnad burk väl. Flytande rester och tvättvätska utgör farligt avfall och skall inte hällas ut i avloppet, utan lämnas till lokal miljöstation. Väl tömda
emballage lämnas till återvinningsstationer eller centraler.
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