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MÄSTAR

PRODUKTBESKRIVNING:
Mästar är en fyllig, halvmatt (15), halvblank (40) eller blank (70), vattenburen lackfärg, på en
bas av högkvalitativ akrylat. Den har hög täck- och fyllkraft för målning av alla typer av
träytor, eller tidigare lackerade ytor, inomhus. Exempelvis snickerier, dörrar, köksluckor,
dörrkarmar, lister, möbler mm. De flesta underlag av grundmålat trä, spånskivor, etc.
Produkten har utmärkt vidhäftning och ger en hård, tålig och icke gulnande yta. Mästar har
en utomordentligt god utflytning och ligger förhållandevis länge öppen för att möjliggöra
efterslätning. För bästa resultat är det viktigt att använda mycket bra verktyg avsedda för
vattenburna lackfärger. Mästar har en hård men ändå flexibel slutyta med en utomordentligt
hög resistens.
Mästar ingår i Colorex Mix färgbrytningssystem.

TEKNISK DATA:
Användningsområde Inomhus
Bindemedel Akrylat
Volymtorrhalt 40%
Densitet 1,29 g/cm³
Viskositet 280
Glans 40 halvblank
Tvättbarhet Ja. > 10 000 cykler
Rengöring/spädning Vatten
Materialåtgång 6–10 m²/L
Luft-/yttemperatur vid målning Minimum +5°C
Målningsverktyg Pensel, roller och (efter förtunning) färgspruta
Dammtorr 1–2 h
Övermålningsbar 12 h
Genomtorr 72–96 h
Kulör White
Brandfarlighet Ej brandfarligt
VOC-kategori (Cat A/d): 130 g/l (2010)
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MÄSTAR

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.
Obehandlat trä inomhus grundas med Snickerigrund Aqua. Låt torka väl före lätt slipning
med sandpapper för att avlägsna fibrer-resning.
Ojämnheter spacklas. Slipa slätt. Grundstryk med oförtunnad Snickerigrund Aqua, slipa med
ett fint sandpapper och torka rent från damm innan färdigmålning.
Kom ihåg att skydda golv och möbler ordentligt innan du börjar måla.

Målning
Mästar appliceras med lämplig högkvalitativ lackfärgs-pensel, lackfärgs-roller eller, efter
förtunning, med 5-10% vatten, med spruta.
På större ytor kan färgen med fördel rollas med korthårig roller före utjämning med
lackpensel. Prova gärna först för bästa resultat.
Färdigstryk i minst 2 skikt med tid för torkning emellan.

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. 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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