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FOKUS

PRODUKTBESKRIVNING:

Colorex Fokus är en halvmatt och transparent vattenburen trälasyr. Framhäver trästrukturen
på obehandlade eller tidigare oljade, vertikala träytor, både hyvlade och sågade, utomhus
såsom fasader, vindskydd, staket, stockhus m.m. Produkten är baserad på en kombination
av alkydolja och akrylat vilket ger extra lång hållbarhet. Efter behandling skapas en UV- och
vattenresistent yta som skyddar mot uttorkning och sprickbildning samtidigt som
mögelangrepp motverkas. Fokus är nyanserbar och färdigspädd. OBS! På
horisontella/liggande träytor med högt slitage, t. ex. terrasser, rekommenderas istället
Colorex Prima som är en terasslasyr.
Produkten ingår i Colorex Mix brytsystem.

TEKNISK DATA:
Användningsområde Utom-/Inomhus

Bindemedel Alkyd/akrylat

Volymtorrhalt 20%

Densitet 1,02 kg/l

Glans Halvmatt

Rengöring/spädning Vatten

Materialåtgång 5–12 m²/L

Luft-/yttemperatur vid målning Minimum +5°C

Målningsverktyg Pensel

Dammtorr 6 h

Övermålningsbar 12 h

Kulör Transparent

Brandfarlighet Ej brandfarligt

VOC-kategori (Cat. A/e): 130 g/l (2010)
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FOKUS

BRUKSANVISNING

Före målning
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. Ta bort löst, poröst och nedbrutet trä och lösa
träfiber.
På nytt eller bart trä grundoljas träytan med Colorex Grundolja Aqua eller Grundolja
Classic.
Tvätta tidigare målade ytor med fasad- och mögeltvätt och efterskölj med vatten.

Målning
Använd lämplig pensel för applicering av olja och lasyr. Måla 2-3 brädor åt gången.
Fokus appliceras normalt i 2 skikt. Applicera hellre flera tunna skikt en få tjocka. Tänk dock
på att kulören blir mörkare ju fler skikt som appliceras.
Var speciellt noggrann med att behandla skarvar och ändträ. 

Efter målning
Torka av verktygen noga före rengöring i vatten. Förslut burken noga efter användning och
förvara utom räckhåll för barn. Flytande färgrester skall inte hällas ut i avloppet utan lämnas
till lokal miljöstation. Anledningen är att det försvårar reningsprocessen i reningsverket.
Värna om miljön, det gör vi

Underhåll
Använd en borste, trasa eller svamp fuktad i vatten och lämpligt rengöringsmedel för
hustvätt för att göra rent ytan. Spola med vanlig trädgårdsslang.
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