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Brytbas för slutstrykningsfärg i vald kulör på
alla ytor (trä, stål, puts, glas mfl.) utomhus
och inomhus som grundmålats med
LINOLJEFÄRG GRUND.

Unik teknologi
Tillverkningen av färgen är är baserad på
teknik från linoljefärgens glansdagar som
förfinats med modern processteknik.
Bindemedlet består till 100% av oxiderande
fettsyror av linolja som är vattenavstötande,
som levande organismer inte kan
tillgodogöra sig och som motstår fetter,
petroleumprodukter, salter och syror som
förekommer i hushåll, t.ex. citron, vin och
ättika. Fettsyrorna torkar genom att
reagera med luftens syre och bilda linoxin,
en naturlig polymer som fäster permanent
vid torra underlag. Därför torkar färgen
utmärkt, är hållbar och mögelresistent.
Bruksanvisning
Måla inte på fuktigt underlag, vid risk för
regn eller om dygnstemperaturen går
under 5°C. Sörj för god ventilation.

Blanda så färgen blir homogen. Skrapa upp
allt pigment från burkens botten. Rör om tills
färgen ser ut att vara väl blandad. Stäng
sedan locket och skaka burken.
Måla alla lager noggrant med täckande
men inte tjocka lager. Späd inte ut färgen,
måla ”direkt ur burken”. Penselmålning:
Arbeta ut färgen, korsstryk för jämn yta.
Målning med spruta eller roller: Iaktta
speciell noggranhet för jämn yta.
Tvätta penslar och rollers med stark såpa,
skölj sprutan med lacknafta.
Besök vår hemsida www.selder.com
för mer information.
Sammansättning:
Bindemedel: Torkande (oxiderande)
fettsyror av linolja.
Lösningsmedel: Luktfritt isoparaffin 10% vol.
Vikt: 1.6 kg/l.
Torktid: Under ett dygn vid 20°C och god
ventilation.
Åtgång: 1 liter för 12–20 m² per strykning
beroende på underlag.
Förpackningar: 0,45, 0,9 och 4,5 liters
burkar.
Produktens VOC: < 80 g/l.
VOC-gränsvärde (Kat A/d): 300 g/l (2010).
VARNING: RISK FÖR SJÄLVANTÄNDNING
Trasor och poröst material som fuktats av
linolja bör brännas, torkas på öppen, icke
brandfarlig plats eller sparas nerdränkta i
vatten innan de kastas bort.
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