
 
 

 

 
 

 

 
 

Grund II Klassisk 
Utegrund 
Grund II Klassisk är en svenskproducerad, matt och traditionell alkydbaserad grundfärg för trä utomhus. Färgen är högtäckande och har bra 
penetrationsförmåga, utmärkt vidhäftning och fyllighet.  

Grund II Klassisk är grundfärgen till alla våra färgtyper för trä utomhus. 

Före målning 
 Börja alltid med att läsa igenom bruksanvisningen på färgburken och kom ihåg att vara noggrann från början. Bra verktyg och ett noggrant 

underarbete är förutsättningen för ett lyckat målningsresultat. Rör om färgen väl från botten innan du börjar måla. 

 Luft- och yttemperatur är också viktigt för slutresultatet. Måla inte om det är kallare än +5°C. 

 Underlaget skall vara rent, torrt och fast. Borsta eller skrapa bort lös, gammal färg. Tvätta tidigare målade ytor med fasad- och mögeltvätt och 
skölj med vatten.  

 Om ytan är angripen av mögel skall den behandlas med lämpligt bakteriedödande medel.  

 Före grundning bör rent trä, i synnerhet ändträ och virkesskarvar, impregneras med Grund I Klassisk grundolja.  

Målning 
 Måla ett eller två skikt med roller, pensel eller – efter förtunning – med spruta. För bättre inträngning kan första skiktet tunnas med 5% 

alifatnafta. 

 Måla hellre flera tunna skikt, med någon dags torktid emellan, än få tjocka skikt. Undvik att måla på varma och solbelysta ytor. Vid nymålning 
rekommenderas minst två skikt. 

 Efter att grundfärgen torkat ordentligt, färdigmåla med någon av våra produkter för trä utomhus, exempelvis Storm uteakrylat eller Solid täcklasyr.  

Efter målning 
 Torka av verktygen noga före rengöring i lacknafta eller alifatnafta. Förslut burken noga efter användning och förvara utom räckhåll för barn. 

Flytande färgrester skall inte hällas ut i avloppet utan lämnas till lokal miljöstation. Värna om miljön, det gör vi. 
 

Tekniska data 
Användningsområde Utomhus Tvättbar – 
Bindemedel Feta alkydoljor Brandfarlighetsklass 3 
Glans 10 (matt) Lagring 2 år obruten förpackning. Förvaras frostfritt 
Torrhalt 45 volym% Luft-/yttemperatur vid målning Min. +5°C 
VOC-kategori (Kat A/d): 300 g/l (2010) 

Materialåtgång 
4–7 m2/l, sågat virke 

Rengöring av verktyg Lacknafta/Alifatnafta 7–12 m2/l, hyvlat virke 
Spädning/Förtunning Lacknafta/Alifatnafta Målningsverktyg Pensel, roller och (efter förtunning) 

färgspruta Torktid  16 timmar dammtorr 
(beroende på luft-/yttemperatur) 16–32 timmar övermålningsbar Burkstorlekar 1, 3 och 10 liter  
  Lagervara Ja 
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Informationen i detta produktdatablad är baserat på laboratorietester och praktisk erfarenhet. Eftersom de 
förhållanden som produkten används är utanför vår kontroll, kan vi endast garantera kvaliteten på själva produkten. 
Slutresultatet är beroende på underlag, kvalitet, förarbete, temperatur, fuktighet och utförande etc. 

Vänligen kontrollera på vår hemsida att produktdatabladet är det nu gällande. 
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