
 
 

 

 
 

 

Storm 
Uteakrylat 
Storm är en vattenburen, högkvalitativ akrylatfärg med hög väderbeständighet. Används främst till målning av träfasader och galvaniserad, 
förzinkad eller tidigare målad plåt utomhus.  

Storm är en 100%-ig akrylatfärg. Produkten har överlägset skydd mot UV-strålning och behåller glans och kulör, vilket ger en underhållsfri 
yta under många år. Akrylatbaserade färger är den färgtyp som behåller glans, kulör och elasticitet längst. Innehåller maximalt tillåtna halter 
av fungicider, och algicider är tillsatta som skydd mot påväxt.  

Storm är svensktillverkad och ingår i Colorex brytsystem. 

Före målning 
 En riktigt utförd systemmålning med Grund I H2O, Grund II H2O och Storm ger en underhållsfri yta under många år. 

 Börja alltid med att läsa igenom bruksanvisningen på burken 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. Skrapa bort gammal löst sittande färg. Slipa och tvätta tidigare målade ytor med målartvätt, skölj med 
vatten och låt torka. Om ytan är angripen av mögel skall den behandlas med avdödande medel.  

 Grundmåla nytt trävirke eller renskrapat trä med Grundolja och Utegrund. Grovt, sågat virke bör grundmålas i två skikt. Var särskilt noggrann vid 
målning av virkesskarvar och ändträ, bart ändträ påföres grundolja 3 strykningar, grundmåla sedan två skikt. Nya eller renslipade plåtytor 
grundas med rostskyddsprimer.    

 Var noggrann i förarbetet och låt grundfärgen torka ordentligt. 

Målning 
 Applicera 2-3 skikt med någon dags tork emellan.  

 Måla inte vid långvarigt kallt eller fuktigt väder och undvik att måla på varma eller solbelysta ytor.  

Efter målning 
 Torka av verktygen noga före rengöring i vatten och diskmedel. 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. 

Underhåll  
 Ytor målade med denna produkt kan tvättas med lämpligt fasadtvättmedel. Undvik högtryckstvätt. 
 

Tekniska data 
      

Användningsområde Utomhus Tvättbar Ja. > 10 000 cykler 
Bindemedel Akrylat Brandfarlighetsklass Ej brandfarligt 
Glans 20 (halvmatt) Lagring 2 år obruten förpackning. Förvaras frostfritt 
VOC-kategori (Kat A/d): 130 g/l (2010) Luft-/yttemperatur vid målning Min. +5°C 
Rengöring av verktyg Vatten Materialåtgång 4–8 m2/l 
Spädning/Förtunning Vatten Målningsverktyg Pensel, roller och (efter förtunning) 
Torktid  2–4 timmar dammtorr färgspruta 
(beroende på luft-/yttemperatur) 24–32 timmar övermålningsbar Burkstorlekar 0,9, 2,7 och 9 liter  
 12–24 timmar genomhärdad Lagervara Ja 
Ovanstående data gäller vit/obruten färg. För andra kulörer kan tekniska data variera.  
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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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