
• Kombinerad grundfärg och toppfärg
• Ingen separat grundfärg behövs
• Nyanseringsbar 
• Mycket högt korrosionsskydd
• Enastående kulör- och glansbehållning
• Utmärkt för underhållsmålning
• Halvmatt

Vattenburen 2 i 1 rostskyddsfärg  
För metallytor

FERREX® COMBI
rostskyddsfärg  
för metallytor



• Vattenburen
• 2 i 1, ingen separat grundfärg behövs
• Halvmatt
• Kulörer: Bas 1 och Bas 3, kan nyanseras till utomhusfärger,   
 färdigblandade kulörer i grå och svart
• Praktisk färgåtgång 8-10 m2/l
• Förpackningsstorlek: Bas 1 och Bas 3 0,45l, 0,9l, 2,7l, 9l, 18l 
 Färdigblandade kulörer 0,5l, 1l, 3l, 10l, 20l

FERREX® COMBI – Mycket högt skydd mot korrosion
Metallytor utsätts för fukt och olika väderförhållanden, därför måste de skyddas mot 
korrosion. 
 
FERREX® COMBI är en verkligt unik och innovativ premiumprodukt, baserad på modern 
färgkemi. Den förhindrar effektivt rostbildning under färgfilmen även under de 
tuffaste förhållanden. Som vattenburen färg är FERREX® COMBI behaglig och säkrare 
att använda än traditionella lösningsmedelsbaserade rostskyddsfärger, samtidigt 
som den ger ett överlägset skydd. FERREX® COMBI gynnas också av en fantastisk 
kulör- och glansbehållning, så att ytorna ser nymålade ut i många år.  

 

2 i 1 – ingen separat grundfärg behövs
Förnya gamla, bleka och rostiga metallytor med FERREX® COMBI. Du får både 
grundfärg och toppfärg i ett, ingen separat grundfärg behövs. Få jobbet gjort enkelt 
med endast en färgburk i önskad kulör. Förutom vit och de färdigblandade kulörerna 
grå och svart kan FERREX® COMBI nyanseras i ett brett urval av kulörer från Teknos 
utomhusfärgkarta. 

 

Rostskydd under alla förhållanden
FERREX® COMBI är mycket hållbar och ger ett överlägset skydd till metallytor 
under alla förhållanden. Vid användning som vit eller färdigblandad grå och svart 
är det möjligt att uppnå den mycket höga korrosionsklassen C5. Som nyanserad är 
korrosionsklassen hög C4. Även i kustområden med hög luftfuktighet, extremt väder 
och måttlig saltpåverkan är FERREX® COMBI det rätta valet för att skydda metallytor. 
Med låg VOC-halt kan vattenburna FERREX® COMBI även användas inomhus på 
vattenrör och element både i torra utrymmen och utrymmen med hög luftfuktighet, 
till exempel i badrum. 

FERREX® COMBI vattenburen rostskyddsfärg

Mångsidig applicering
•  Plåttak och plåtfasader
•  Räcken
•  Metallpelare
•  Stegar
•  Släpvagnar

•  Maskindelar
•  Metalldelar på båtar 
 (över vattenytan)
•  Möbler
• Dörrar och fönster

KORROSIONSKLASS

C1 Mycket Låg

C2 Låg

C3 Medium

C4 Hög

C5 Mycket Hög

EXTERIÖRT

Inte för utomhusbruk

Atmosfärer med låg nivå 
av föroreningar: mestadels 
landsbygdsområden

Urban och industriell atmosfär, 
måttlig svaveldioxidförorening; 
kustområden med låg salthalt

Industriområden och kustområden 
med måttlig salthalt

Industriområden med hög 
luftfuktighet och aggressiv atmosfär


