
TEKNISKT PRODUKTDATABLAD 2022-01-18

Version: 2019-02-12 08:21Hagmans Nordic AB
Box 112, 511 10 Fritsla
Telefon: +4632018900
order@hagmansnordic.com

Stallfärg

PRODUKTBESKRIVNING:
Stallfärg är en vattenburen, helmatt färg för inomhusmålning på puts, betong och trä i
djurstallar, kallager och industrilokaler. Fungerar även utmärkt på fin- och grovsågat virke.
Colorex Stallfärg innehåller biocider som skyddar färgfilmen mot mögel och alger.

TEKNISK DATA:
Användningsområde Utom-/Inomhus
Bindemedel Styrenakrylat
Volymtorrhalt 42%
Vikttorrhalt 63%
Densitet 1,59 kg/l
Glans 3 (helmatt)
Tvättbarhet Klass 1 (EN 13300)
Rengöring/spädning Vatten
Materialåtgång 4–6 m²/L
Luft-/yttemperatur vid målning Minimum +5°C
Målningsverktyg Pensel, roller och färgspruta
Dammtorr 1 h
Övermålningsbar 2–4 h
Genomtorr 24 h
Lagringstid 2 år obruten förpackning. Förvaras frostfritt
Kulör Vit
Brandfarlighet Ej brandfarlig
VOC-kategori (Kat A/c): 40 g/l (2010)
Ångdiffusion (V) 230 g/(m2·d) - Klass V1, hög
Ångdiffusion (sd) 0,09 meter
Vattenpermeabilitet 0.12 kg/(m²·h0.5) - Klass W2, medium
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Stallfärg

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.
Färgens och underlagets temperatur är också viktiga för slutresultatet. Måla inte om någon
av komponenterna är kallare än +5°C.
Underlaget skall vara rent, torrt och fast. Skrapa bort lös färg liksom gammal sliten och lös
puts och kalk. Tvätta alla ytor och skölj rent med vatten.
Gamla mineraliska ytor, som puts- och betong grundmålas alltid först med Betoprime. Detta
gäller även på ytor som tidigare varit målade med Silikatfärger.
Grundmåla rena träytor med Colorex Utegrund Aqua.

Målning
Måla 1–2 gånger för full täckning med roller, pensel eller – efter lätt förtunning med vatten –
med högtryckssprutning.

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
Den diffusionsöppna ytan gör att även salter kan diffundera genom färgfilmen och lägga sig
på ytan. Detta tvättas enkelt med hjälp av vatten. Ytan tål även högtryckstvätt även om
försiktighet ska iakttas då vatten kan tränga in i öppna utrymmen på t ex husväggar.
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