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EFFEKT 15/30/80

PRODUKTBESKRIVNING:
Effekt 15/30/80 är en halvmatt (15), halvblank (30) eller blank (80), klassisk
uretanalkydbaserad lackfärg för trä och metall inne och ute. Den är mycket universell i sitt
användningsområde och lämpar sig på de flesta ytor och underlag. De flesta klassiska
snickeriytor, inne och ute, som dörrar, dörrkarmar, fönster, lister, möbler, trädgårdsmöbler,
och metallytor inklusive staket. Produkten är förhållandevis luktsvag och innehåller aromatfri
lacknafta. Den innehåller aktivt rostskydd, vilket gör den lämplig för såväl grund- som
toppmålning på metall, men hårt rostutsatta metallytor måste först rengöras och grundmålas
med rostskyddsprimer.
Effekt har en utomordentligt god utflytning och ligger förhållandevis länge öppen så att den
kan efterslätas. Utflytningen är mycket förlåtande mot fel teknik eller verktyg, men använd
alltid bra lackfärgsverktyg för bästa resultat. Slutresultatet är en hård, men ändå flexibel
slutyta, men en utomordentligt hög vattenresistens. Denna vattenresistens gör det möjlig att
använda Effekt även på horisontella ytor utomhus, som trädgårdsmöbler, handledare etc.
Effekt ingår i Colorex Mix brytsystem.

TEKNISK DATA:
Användningsområde Inom-/utomhus
Bindemedel Alkyd
Volymtorrhalt 46%
Densitet 1,17 g/cm³
Glans (30) halvblank
Tvättbarhet Klass 1 (EN 13300)
Rengöring/spädning Lacknafta/Alifatnafta
Materialåtgång 7–10 m²/L
Luft-/yttemperatur vid målning Minimum +5°C
Målningsverktyg Pensel, roller ochfärgspruta
Dammtorr 4–6 h
Övermålningsbar 12–24 h
Genomtorr 7 dagar
Brandfarlighet 2b
VOC-kategori (Cat A/i): 500 g/l (2010)
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BRUKSANVISNING
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.
Rums- och yttemperatur är också viktigt för slutresultatet. Måla inte om det är kallare än
+5°C.
Träytor: Underlaget skall vara rent, torrt och fast. Skrapa bort gammal löst sittande färg.
Slipa och tvätta tidigare målade ytor med målartvätt och skölj med vatten och låt torka väl.
Eventuella oljefläckar tas bort med lösningsmedel.
Obehandlat trä grundas med Snickerigrund Classic.
Ojämnheter spacklas. Slipa slätt. Grundstryk med oförtunnad Snickerigrund Classic, slipa
med ett fint sandpapper och torka rent från damm innan färdigmålning.
Järn- och metallytor: Stålborsta/slipa och avfetta feta ytor och grundmåla omedelbart rost-
utsatta ytor med rostskyddsprimer för att undvika rostbildning.
Kom ihåg att skydda golv och möbler ordentligt innan du börjar måla.

Målning
Effekt förs på med lämplig lackfärg-pensel, lackfärgs-roller eller, efter förtunning, med
10–20% lacknafta/alifatnafta, med spruta.
På dörrar och andra större ytor kan färgen med fördel rollas med korthårig roller före
utjämning med lackpensel.
Färdigstryk i minst 2 skikt med tid för torkning emellan.

Efter målning
Torka av verktygen noga före rengöring i lacknafta. 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 trasa fuktad i vatten milt rengöringsmedel för att göra rent ytan. Använd aldrig
sprit vid rengöring av färg eller lack.
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