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Titan

PRODUKTBESKRIVNING:

Colorex Titan är en självrengörande och lättstruken fasadfärg som ger ett extremt slitstarkt resultat och högsta 
glans- och kulörstabilitet. Speciellt framtagen för nordiskt klimat med en ny unik hybridkombination av 
polyuretanalkyd och akryl får ytan en suverän flexibilitet, minimal vattenupptagning samt högsta smutsavvisning 
och mögelskydd även på skuggiga partier. Innehåller biociderna IPBC, OIT och Diuron som skyddar mot angrepp av 
mögel och alger. 

Titan kan appliceras på nytt trä eller träytor som tidigare målats med oljefärg eller akrylat. Lasyren ger en 
halvblank finish och passar utmärkt för målning av alla typer av träytor utomhus, såsom fasad, staket, 
carport och förråd.

TEKNISK INFORMATION:
Användningsområde: Utomhus
Bindemedel: Akryl / polyuretanalkyd
Volymtorrhalt: 34%
Densitet: 1,17 g/cm³
Glans: Halvblank (60º = 45)
Tvättbarhet: Klass 1 (EN 13300)
Spädning/Förtunning: Vatten
Rengöring av verktyg: Vatten
Materialåtgång: 6-10 m²/L
Luft-/yttemperatur vid målning: Minimum +5°C
Målningsverktyg: Pensel, roller och färgspruta
Dammtorr: 1 h
Övermålningsbar: 2-4 h
Genomtorr: 24-48 h
Lagringstid: 2 år obruten förpackning. Förvaras frostfritt
Kulör: Vit
Brandfarlighet: Ej brandfarlig
VOC-kategori: (Kat A/d): 130 g/l (2010)
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Titan

BRUKSANVISNING:
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.

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

Underlaget skall vara rent, torrt och fast. Tvätta tidigare målade ytor med Fasad- och
mögeltvätt, skölj med vatten och låt torka väl. Vid svampangrepp ska ytan behandlas med
lämpligt avdödande medel. Använd tät pensel, och arbeta in färgen väl i virket.

Var särskilt noggrann vid målning av virkesskarvar och ändträ; vid bart ändträ påföres Colorex
Grundolja Aqua med 2 strykningar och sågad/hyvlad panel med 1 strykning. Grundmåla sedan
hela ytan med 1 skikt Colorex Utegrund Aqua.

Måla 2 skikt av Colorex Titan med tork emellan. Måla inte vid långvarigt kallt eller fuktigt
väder, undvik att måla på varma eller solbelysta ytor. Värme gör att lösningsmedlet snabbt
trycks ut, och bindemedlet får då inte tid att penetrera in i virket, med dålig vidhäftning samt
risk för skrynkling som följd.

Efter målning

Torka av verktygen noga före rengöring i vatten med lite milt 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

Använd en mjuk skurborste fuktad i vatten och eventuellt fasadtvätt.
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