
Nyans Väggfärg 
Nyans Full Matt Edition 
Pro Lackfärg

Sätt färg på 
hela hemmet!

gäller Nyans 
Väggfärg vit

211 Burnt Red

207 Pencil Grey

NO
RD

IC SWAN ECOLABEL

3096 0016
Indoor paints and varnishes

3096 0024
Indoor paints and varnishes

Nyans Full Matt Edition – för helmatt effektPro Lackfärg – för en hård och tålig yta

Nyans Full Matt Edition är en hög-
kvalitativ vattenburen helmatt färg 
för målning av väggar och tak.  
Färgen är lättmålad och stänker  
minimalt. Den helmatta effekten 
ger en elegant finish till hemmets 
alla torra rum. Tack vare dess höga 
avtorkningsförmåga är färgen ett 
perfekt val även för utsatta ytor som 
hall och kök.  

Färgen är miljömärkt och kvalitets-
säkrad med Svanen.

Kulörerna köper du i burkar om  
2,7 liter. Det räcker till ca 21 kvm  
per strykning på normalt sugande 
väggmaterial. Nyans Full Matt  
Edition är framtagen i samarbete 
med ledande färgsättare och finns  
i åtta trendiga kulörer. 

202 Mountain Mist

214 Perfect Match 213 Sandalwood

203 Soft Shadow

205 Deep Sea212 Estate Green

507 Antique White  506 White  

510 Dolphin Grey508 Cement Grey

504 Old Fashion Pink

509 Black

505 Eucalyptus Green 501 Pencil Grey511 Dove Blue

512 Koala

Pro Lackfärg är en högkvalitativ  
vattenburen lackfärg som passar ut-
märkt för inomhusmålning av snick-
erier, dörrar, möbler, lister med mera.

Färgen är lättmålad och flyter ut till 
en slät hård lackfärgsyta som inte 
gulnar. Färgen har god täckförmåga  
och ger en tålig, avtvättningsbar yta. 

För bästa vidhäftning till underlaget 
rekommenderas Lackgrund (Varnish 
primer). Kulörerna är lätta att kom-
binera och ger en halvblank yta (vit 
finns även som blank). 

Färgen är miljömärkt och kvalitets-
säkrad med Svanen.



12 Tundra

2  Eggshell1  White

9  Soft Feather

16 Morning Haze31 Abstract Green

11 Koala

7  Elegance

32 Innocent Blue4  Linen 33 Magnolia

22 Midnight

20 Stone Slate 24 Liquorice

34 Dove Blue

13 Concrete

Nyans väggfärg – 24 kulörer

25 Ocean

36 Nude Skin 37 Studio Grey

Nyans Väggfärg är en högkvalitativ 
vattenburen väggfärg som ger en  
vacker matt yta. Färgen är lättstruken 
med mycket god täckförmåga och 
skvätter och droppar minimalt. 

Nyans matta väggfärger går umärkt 
att använda på väggmaterial som 
gips, betong, glasfiber och tapet. 
Den vattenburna färgen innehåller 

Nyans väggfärg – kvalitetsfärg för dina väggar

För mer info se www.rusta.com

26  Balance

27  Soft Pink 28  Old Rose 29  Soft Harmony

35  Sand

Utöver penslar och rollers har vi  
ett brett sortiment av produkter  
som förenklar ditt måleriprojekt  
och hjälper dig att uppnå ett bättre 
slutresultat. Komplettera färg och 
verktyg med spackel, latexfog och 
målartvätt samt förbruknings- 
material som svamp, golvskydds-
papp och maskeringstejp. Vi har 
även produkter för dig som behöver 
göra ett grundligare förarbete.  

utvalda råvaror av hög kvalitet och 
är mycket luktsvag. Dessutom är  
den miljömärkt och kvalitetssäkrad 
med Svanen.

Nyans matta väggfärg har även 
genomgått Testfaktas omfattande 
laboratorietest och uppfyller kraven 
för Testfaktas kvalitetsmärkning  
"Verified Quality & Performance". 

Produkter som förenklar ditt måleriprojekt
Vår Grundfärg (Primer Wall & Ceiling)
hjälper till att jämna ut ojämnheter  
i underlaget, till exempel spackel-
skarvar eller mindre tapetstrukturer. 
Vår Isolergrund & Täckfärg 2-i-1  
används för målning på tapeter, 
fläckar, obehandlat trä med mera. 

Se mer av kulörerna och ta del av 
tips kring hur du lyckas med dina  
måleriprojekt på www.rusta.com. 

Nyans håller en sammantaget hög 
kvalitet och klarar emissionskraven 
för hälsovådliga kemikalier med  
god marginal.

Färgen köper du i burkar om 2,5 liter. 
Det räcker till ca 25 kvm per strykning 
på normalt sugande väggmaterial. 
De vita nyanserna finns även i burkar 
om 10 liter. 

Samarbete med ledande  
färgsättare 
Nyans väggfärg finns i 24 kulörer  
som är framtagna tillsammans  
med ledande färgsättare i Norden.  
De trendriktiga kulörerna passar  
i de flesta av hemmets utrymmen.  


