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Vit lasyr och bas för brytning till
slutstrykningsfärg i vald kulör. För målning
på alla ytor utomhus och inomhus.

Måla först noggrant ett täckande lager
LINOLJEFÄRG GRUND, sedan två täckande
lager av denna färg. Blanda färgen och
skaka burken så att färgen blir helt
homogen. Sörj för god ventilation.
Penselmålning: arbeta ut färgen, korsstryk
för jämn yta. Målning med spruta eller
roller: Arbeta noggrant för jämn yta. Låt
färgen torka mellan strykningarna. Måla
inte på fuktigt underlag, vid risk för regn
eller om dygnstemperaturen understiger 5
grader. Tvätta penslar och rollers med stark
såpa, skölj sprutan med lacknafta.

Sammansättning:

Torkar utmärkt, är dryg, hållbar och
mögelresistent
Färgens viskositet är optimal och den
innehåller mycket pigment - ett penseldrag
täcker en stor yta. Bindemedlet – linolja från
vilken beståndsdelarna som inte torkar har
avlägsnats med vår unika raffinering – gör
att färgen kan målas med lätt hand till
täckande lager, torkar utmärkt, är hållbar
och mögelresistent. Bindemedlet är
biologiskt icke nedbrytbart och
vattenavstötande. Det tränger in i
underlaget och torkar genom en reaktion
med luftens syre till linoxin, en naturlig
polymer med god vidhäftning.

Bindemedel: Torkande (oxiderande)
fettsyror av linolja.
Pigment:
Maskinriven zinkoxid och titandioxid.
VOC: Luktfritt isoparaffin 10 % vol. < 80 g/l.
VOC-gränsvärde (Kat A/d): 300 g/l (2010).
Vikt: 1,65 kg/l.
Torktid: Under ett dygn vid 20 °C och god
ventilation.
Åtgång: 1 liter för 8–14 m² per strykning
beroende på underlag.
Förpackningar: 0,45, 0,9 och 4,5 liters
burkar.
Säkerhet: Består av oxiderande fettsyror
som kan självantända. Trasor, spånor och
annat poröst material som fuktats av
LINOLJEFÄRG skall utan dröjsmål dränkas i
vatten.
VARNING
Mycket giftigt för
vattenlevande
organismer, med
långtidseffekter.
Undvik utsläpp till
miljön. Samla upp spill.
Innehållet/behållaren
lämnas till godkänd
avfallsentreprenör.

Bruksanvisning
Besök vår hemsida www.selder.com
och beakta dess utförliga anvisningar.

Gör så här
Förbehandla målningsgrunden enligt
bruksanvisningen. Bestryk porösa och
utsatta ytor med Selder GRUNDOLJA.
Försegla kvistar med SCHELLACK.
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