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golvfärg

FÄRGTYP Lösningsmedelsbaserad uretanalkydfärg för målning av golv inom- och utomhus. Ger
en yta som är lätt att hålla ren.
Färgproduktgrupp 655 enligt MaalausRYL 2012 (FI). Glans: grupp 2 (FI), blank.

ANVÄNDNING Lämplig för nya och tidigare med alkydfärg målade golvytor av betong och trä, då
ytorna utsätts för normala belastningar i hushåll. För målning av ytor utsatta för
kraftig påfrestning av vatten och kemikalier eller för mekanisk påfrestning
rekommenderas TEKNOFLOOR 2K betongfärg.

GODKÄNNANDEN Färgen har CE-godkännande för skydd av betongytor. Ytterligare information: se sida
2: "CE-MÄRKNING".

TEKNISKA DATA
Torrhalt Ca 50 volym-%

Flyktiga organiska ämnen
(VOC)

EU VOC gränsvärde (kat A/i): 500 g/l. Produktens VOC: max. 500 g/l.

Praktisk färgåtgång 7 - 9 m²/l beroende på ytans uppsugningsförmåga

Densitet Ca 1,2 g/ml

Torktid vid +23°C
- dammtorr
- tål gångtrafik
- övermålningsbar

efter 1 timme
efter 10 timmar
nästa dag
Torktiden förlängs i kyla och/eller fukt.

Förtunning och rengöring av
redskap

TEKNOSOLV 1621 (lacknafta)

Glans Blank

Kulörer TEKNOFLOOR-färgkartans standardkulörer
Färgen ingår i Teknomix-nyanseringssystemet.

Förpackningsstorlekar Basfärg 1: 0,9 L, 2,7 L, 9 L
(tillgängligheten varierar landvis) Basfärg 3: 0,9 L, 2,7 L, 9 L

Standardkulörer: 0,9 L, 2,7 L, 9 L

SKYDDSMÄRKNING Se säkerhetsdatabladet.
OBS! På grund av risken för självantändning skall spill,
sprutdamm och av produkten förorenade trasor, trassel mm.
förvaras på brandsäker plats i lufttäta behållare. Indränkning i
vatten rekommenderas också.
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BRUKSANVISNING
Ytans förbehandling och
applicering av färgen

OMÅLADE BETONGGOLV bör vara minst 1 månad gamla. Det täta cementhudskiktet
avlägsnas från ytorna med slipning eller med BETONG-BETNINGSMEDEL, varefter ytorna
får torka. Ytor som är spröda och lätt smulas sönder bör alltid slipas. Fetter och oljor
avlägsnas med TEKNOSOLV 1621. Golvet borstas eller dammsugs rent från damm. Till
grundmålningen används färg som förtunnats 20 % med TEKNOSOLV 1621.
Färdigmålningen görs med oförtunnad färg.

OMÅLADE TRÄGOLV: Golven rengörs från fett, smuts och damm. Gropar och sprickor
spacklas med SILORA A snickerispackel. Till grundmålningen används färg som förtunnats
10 % med TEKNOSOLV 1621. Färdigmålningen görs med oförtunnad färg.

TIDIGARE MÅLADE GOLV: Lossnande färg skrapas eller slipas noggrant bort. Gamla
färgytor matteras med slipning. Ytorna rengörs från fett, smuts och damm. Ytor där
underlaget blottats grundmålas med förtunnad färg och hela ytan färdigmålas med
oförtunnad färg.

Färgen omblandas väl före användningen.
Färgen appliceras med pensel, rulle eller spruta. Lämpligt munstycke för högtryckssprutan
är 0,013 - 0,017".

Appliceringsförhållanden Ytan som målas ska vara torr. Under appliceringen och torktiden ska luftens, ytans och
färgens temperatur vara över +10°C och den relativa luftfuktigheten under 80 %.

Skötselråd Den målade ytan uppnår sin slutliga hårdhet och tvättbarhet inom 3 - 4 veckor. Hård
hantering och rengöring bör undvikas under denna tid. Nedsmutsade ytor kan rengöras med
en fuktig städtrasa eller mopp. Använd neutralt tvättmedel. Svagt alkaliskt
universalrengöringsmedel kan senare användas på svårt nedsmutsade ytor.

CE-MÄRKNING

0809

Teknos Oy
Spiselvägen 3, PB 107

00371 Helsingfors, Finland
13

Prestandadeklaration nr 0021

0809-CPR-1063
EN 1504-2:2004

Produkter avsedda för skydd av ytan – Beläggning
Fysikalisk beständighet (5.1)

Nötningshärdighet Krav: Viktförlust under 3000 mg

Kapillär absorption och
vattenpermeabilitet

Krav: w < 0,1 kg/m² x √h

Slaghållfasthet Klass I: > 4 Nm

Vidhäftningsförmåga med dragprov Krav: Stela system med trafik:
≥ 2,0 (1,5) N/mm
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Farliga ämnen Se säkerhetsdatabladet

Databladets uppgifter grundar sig på laboratorieförsök och praktisk erfarenhet. Datauppgifterna är endast riktvärden och är beroende av bland annat kulör och
glansgrad. Då vi inte kan påverka förhållandena vid hantering och applicering ansvarar vi endast för färgens kvalitet och att kvaliteten överensstämmer med Teknos
kvalitetsprogram. Vi ansvarar inte för skador som uppkommit på grund av felaktig användning av färgprodukten. På våra hemsidor www.teknos.com finns de senaste
versionerna av våra datablad, säkerhetsdatablad och systemblad.
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