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Röde Orm

PRODUKTBESKRIVNING:

Röde orm rödfärg är en svensktillverkad, vattenburen slamfärg för nytt ohyvlat virke, eller för
ommålning av tidigare slamfärgsmålade träytor.
Röde orm är en utomhusfärg som ger ett matt utseende.
Färgen bildar inte något tätt skikt som hindrar fukten att vandra ut genom färgskikten.
Träet kan därför andas och på så sätt minskar risken för att röta och mögel bildas.
Röde orm rödfärg innehåller antimögelmedel men inga blyföreningar.

TEKNISK DATA:
Användningsområde Utomhus
Bindemedel Kokt Linolja
Glans Matt
Rengöring/spädning Vatten
Materialåtgång 2-3 m²/L
Luft-/yttemperatur vid målning Minimum +5°C
Målningsverktyg Pensel
Dammtorr 1 h
Övermålningsbar 4 h
Genomtorr Flera dygn
Kulör Falu Röd
Brandfarlighet Ej brandfarlig
VOC-kategori (Kat A/d): 130 g/l (2010)
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Röde Orm

BRUKSANVISNING:

Före målning

Täck över husgrund, stuprör och fönster med skyddspapp eller plast.
Ommålning: Borsta fasaden ren från smuts och löst sittande pigment med piassavakvast
eller stålborste. Avsluta med mjuk borste.
Grundmåla med Rödfärg som förtunnats med c:a 20% vatten. Finns risk för mögelsporer i
virket, behandla först med antimögelmedel.

Målning

Nytt virke: Färdigmåla efter minst ett dygn med oförtunnad Rödfärg.
Ommålning: Måla med oförtunnad Rödfärg. Krävs det två strykningar vid ommålning skall
första strykningen förtunnas med minst 20% vatten.
Måla så tunt som möjligt tills god täckning erhålls.
Måla inte på solvarma ytor, eftersom färgen torkar för snabbt, med risk för flagor. Måla inte
heller vid temperaturer under +5°C, eller om det finns risk för nattfrost.
Arbeta in färgen i tunna skikt. Måla uppifrån och ned.
På spikskallar, kvistar och kådrika områden kan färgen ha svårt att fästa vid första
målningen. Dessa ytor kan man raspa eller rugga upp med ett grovt sandpapper.
Om flagning uppstår, skrapa bort flagorna och måla om med förtunnad färg. Vid behov rör
upp färgen väl från botten.
Stryk alltid ut färgen tunt med en kraftig rödfärgspensel eller plafondpensel, använd inte
roller.

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.
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