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STRONG

PRODUKTBESKRIVNING:
Strong är en vattenburen, slitstark och halvblank golvfärg för inomhusbruk i utrymmen med
lätt slitage. Rekommenderas inte där vatten kan bli liggande på ytan t ex garage eller
våtutrymmen.  Färgen är baserad på polyuretan- och akrylharts som har mycket goda
egenskaper vad gäller vidhäftning, vattenfasthet, reptålighet, slagtålighet, väderbeständighet
och alkalibeständighet m.m. Tack vare sin flexibilitet kan produkten appliceras på ett flertal
olika underlag som trä, betong mm med gott resultat.
Genom sin höga slitstyrka är Strong även en utmärkt lackfärg som utöver på golv kan
användas på andra typer av trä och betong. Exempelvis på snickerier, möbler och listverk.
Strong ingår i Colorex Mix brytsystem.

TEKNISK DATA:
Användningsområde Inomhus
Bindemedel Akryl- och polyuretanharts
Volymtorrhalt 35%
Densitet 1,22 g/cm³
Viskositet 39
Glans 50–60 (halvblank)
Tvättbarhet Ja. ~ 10 000 cykler
Rengöring/spädning Vatten
Materialåtgång 4-8 m²/L
Luft-/yttemperatur vid målning Minimum +5°C
Målningsverktyg Pensel, roller och (efter förtunning) färgspruta
Dammtorr 1–2 h
Övermålningsbar 6–8 h
Genomtorr 24–72 h
Kulör Vit
Brandfarlighet Ej brandfarligt
VOC-kategori (Cat. A/i): 140 g/l (2010)
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STRONG

BRUKSANVISNING
Före målning
Börja alltid med att läsa igenom bruksanvisningen på färgburken och kom ihåg att vara
noggrann från början. Bra verktyg anpassade för golvmålning 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.
Obehandlat trä: För att minimera träfiberresning på nytt olackat underlag kan den nyslipade
ytan torkas av med ljummet vatten och trasa. Låt ytan torka och slipa sedan ned
fiberresningen lätt med ett sandpapper (korn 180–220) innan första strykningen Grunda
med Snickerigrund Aqua.
Betonggolv: Färsk betong skall härda ut några månader innan behandling. Eventuell
betonghud måste avlägsnas före målning.
Tidigare målade ytor måste tvättas och rengöras noga före målning,
Kom ihåg att skydda övriga ytor ordentligt innan du börjar måla.

Målning
Måla minst 2 gånger med oförtunnad Strong för full täckning med roller, pensel eller – efter
förtunning– med spruta. Vid betongmålning förtunnas färgen med 5-10% med vatten för
första skiktet och därefter 2-3 skikt oförtunnat.

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 borste, eller en trasa, fuktad i vatten normalt rengöringsmedel för hemmiljö. Använd
aldrig sprit vid rengöring av färger eller lacker.
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