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Produktbeskrivning
Cuprinol Täckfärg är en halvmatt täckande färg avsedd för målning
av träfasader. Genom att måla fasaden med Cuprinol Täckfärg uppnås
en god utomhusbeständighet. Dessutom erhålls en mycket hög kulör-
och glansbeständighet. Cuprinol Täckfärg har en konsistens som gör
att färgen är lättapplicerad och kan påföras i tjocka skikt. Detta
tillsammans med den goda utflytningen ger en hög täckande förmåga.
Cuprinol Täckfärg är torr och är övermålningsbar efter 2 timme vid
23 grader och 50%RH.

Behandling

Nymålning
1. Underlaget skall vara väl rengjort och torrt (max 16% fuktkvot).
Impregnera med Cuprinol Grundolja framför allt ändträ och utsatta
delar av konstruktionen. Grundoljan kan med fördel användas på hela
konstruktionen.
2. Grundmåla hela ytan med Cuprinol Trägrund V
3. Färdigmåla 2 gånger med Cuprinol Täckfärg

Ommålning
1. Ytan tvättas med Cuprinol Målartvätt. Vid påväxt av mögel/alger
skall ytan behandlas med avsedd rengöringsprodukt. Eftersköljes
rikligt med vatten. Låt ytan torka innan målningen fortsätter.
2. All gammal lös färg skrapas bort till fast underlag. Blanka ytor
mattslipas för att få en god vidhäftning. Gråträ måste slipas bort till
fast friskt trä. Underlaget skall vara torrt (max 16% fuktkvot).
3. Trärena ytor impregneras först med Cuprinol Grundolja. Pågrunda
därefter med Cuprinol Trägrund V.
4. Färdigmåla 2 gånger med Cuprinol Täckfärg.

Hälsa o Miljö
Återförslut öppnad burk väl. Avlägsna färg från verktyget innan
rengöring. Använda verktyg rengöres omgående efter målning.
Flytande färgrester och tvättvätska får ej hällas ut i avloppet utan
lämnas till miljöstation. Se även information på Säkerhetsdatabladet.

Övrigt
Rör om noga i burken innan arbetets början. Måla inte direkt solsken
eller vid risk för regn eller dagg inom ca 6 timmar efter arbetets
slutförande.

TEKNISK DATA
Användningsområde: Utomhus
Bindemedelstyp: Akrylsampolymerlatex
Glans: Halvmatt
Torktid 23°C 50% RF: 1 timmar
Övermålningsbar 23°C 50% RF: 2 timmar
Luft/Objekt temp: Min +10°C Max +25°C
Luftfuktighet RF: 40-80%RF (65%RF optimalt)
Förtunning: vatten
Verktyg: Pensel roller spruta
Färgåtgång: 6-8m2
Förpackning: 1, 5 och 10 liter
Baser:  Vit, Bas , FGL, Gul ,Oxidgul ,Stugröd
,Brun , Svart, Klargul
Rengöring:  Såpvatten
Förvaras: Frostfritt

Denna deklaration gäller vit kulör.
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Databladen är utgivna enbart i rådgivande syfte. Värdena gäller för normala omständigheter och kan därför variera med t.ex.
appliceringssätt, temperatur etc. Vi förbehåller oss rätten till ändringar utan föregående information. Användaren är ansvarig
för att senaste revidering av detta dokument används. Kontroll kan göras på vår hemsida.
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