
                                        

                                        

                                    

Name: White ✓

Name: Cottage Red ✓

Name: Granite Grey ✓

Name: Storm Grey ✓

Name: Architect White ✓

Name: Black ✓

Produktdatablad

Premium Fasadfärg

Produktbeskrivning
REFLEKT Premium Facade Paint är en modern diffusionsöppen
hybridfärg baserad på akrylat/alkydemulsion med bästa egenskaper för att
hålla kulör och glans länge. Den ger en mycket elastisk, robust och
väderbeständig yta som ger ett optimalt skydd och förlänger träets
hållbarhet. Hämmar alg- och mögelpåväxt på ytan av färdigbehandlingen.

Märkningar

Användning

Används till träfasader, vindskivor, takutsprång, staket mm. 
Kan målas på ytor som tidigare målats med lasyr, oljefärg eller akrylatfärg, dock ej slam- eller linoljefärg.
Trärent virke behandlas enligt trestegsmetoden: 
REFLEKT Priming Oil - REFLEKT Wood Primer - REFLEKT Premium Facade Paint.

Underlag

Se till att underlaget är rent, torrt och fast.

Applicering

Skrapa bort löst sittande färg och tvätta bort smuts med målartvätt. 
Kontrollera att träet är torrt före målning.
Täckmåla med REFLEKT Premium Facade Paint minst två gånger för långvarigt skydd.
Måla med pensel. 
Gärna tillsammans med förlängningsskaft för svårnådda ytor. 
Glöm inte att täcka mark och andra delar av huset med täckplast.
Vid uppehåll i målningsarbetet kan verktyget med fördel förvaras i en lufttät påse för att undvika uttorkning.



Glans 30;Halvmatt

Torrhalt: Vikt % 56

Almindelig sträckförmåga (m²/ltr.) 8

[wetgoodTDSCoverageLong] 10

[wetgoodTDSCoverageShort] 6

Min. arbetstemperatur under applicering och torkning/härdning Min. +10°C

Luftfuktighet Max. luftfuktighet 80 % RH.

Torktid vid 20° C, 60% RF (timmar) 2

Övermålningsbar vid 20°C, 60% RF (Timmar) 6

Genomhärdad vid 20°C, 60% RF (Dagar) 28

Utspädning Vatten, ska normalt inte förtunnas

Rengöring av verktyg osv. Vatten och tvål

Tips

Skydda nymålad yta från ogynnsamma väderförhållanden.
Vidta lämpliga åtgärder mot påverkning av fukt och nederbörd första tiden efter applicering av färgen.
Ytan uppnår maximal robusthet när den är genomhärdad.

Miljöinformation

Tag bort mesta möjliga färg från verktygen före rengöring i vatten. Flytande färgrester skall inte hällas ut i avloppet, utan
lämnas till lokal mijöstation. Minimera ditt färgavfall genom att på förhand uppskatta hur mycket färg du behöver. Ta hand om
överbliven färg så att du kan använda den igen. Så minskar du effektivt produktens miljöpåverkan.

Förvaring: Svalt, frostfritt och väl tillsluten

Tekniska data

Nuvarande TDS version

augusti 2022

Ersätter TDS version

maj 2022


