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Titan Dörr & Fönsterfärg

PRODUKTBESKRIVNING:
Titan Dörr & Fönsterfärg är en halvblank högkvalitativ fönsterfärg på akrylatbas
specialanpassad för de mycket speciella krav som ställs på en färg för målning av träfönster
såväl ute som inne. En fönsterfärg ska klara att på ena sidan motstå mycket höga och låga
temperaturer och även växlingar i fuktighet, för att sedan på andra sidan ha ett konstant
klimat. Utmärkande för produkten är den mycket goda motståndskraft mot UV-strålning som
gör att den behåller glans och kulör och ger en vacker och underhållsfri yta under många år.
Den är dessutom formulerad för att klara de såväl vertikala som horisontella ytor som finns
på en fönsterbåge och även att måla över de vassa kanterna på ett bra sätt. Den ger även
en hård och motståndskraftig yta med låg termoplasticitet. Även skyddet mot beväxning av
mögel och alger är mycket gott.
Produkten lämpar sig såväl på nytt trä, som grundmålas i system med grundolja och
utegrund, eller träytor som tidigare målats med oljefärg.

TEKNISK DATA:
Användningsområde Utomhus
Bindemedel Akrylat
Volymtorrhalt 40%
Densitet 1,23 kg/l
Glans Halvblank (35)
Rengöring/spädning Vatten
Materialåtgång 6–8 m²/L.
Luft-/yttemperatur vid målning Minimum. +5°C
Målningsverktyg Pensel, roller och (efter förtunning) färgspruta
Dammtorr 2 h
Övermålningsbar 6-8 h
Genomtorr 48 h
Kulör Vit
Brandfarlighet Ej brandfarligt
VOC-kategori (Cat. A/d): 130 g/l (2010)
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Titan Dörr & Fönsterfärg

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. Luft- och
yttemperatur är också viktigt för slutresultatet, måla inte om det är kallare än +5°C.
Underlaget skall vara rent, torrt och fast. Kontrollera att underlaget är tillräckligt torrt före
målning, maximalt 16% fuktkvot. Måla inte på solheta ytor eller om det är risk för regn det
närmaste dygnet eller dagg inom 1-2 timmar efter målningen avslutats. Gammal
linolja/linoljefärg kan orsaka linoljeblåsor.

Obehandlat trä som har stått utomhus i mer än 4 veckor skall tvättas och desinficeras och
lösa grånade träfibrer skall avlägsnas. Grundmåla sedan med Grundolja Aqua följt av
Utegrund Aqua.

Tidigare målade ytor tvättas med produkter avsedda för tvättning innan målning och får
därefter torka väl. Vid svamp- och algangrepp skall ytan behandlas med lämpligt
desinficerande medel. Lös färg och lösa träfibrer skall skrapas/stålborstas bort. Grundmåla
trärena ytor.

Målning
Titan Dörr & Fönsterfärg förs på med lämplig målarpensel och arbetas in väl i underlaget.
Var noga med att inte applicera för tjockt, hellre 2 tunna skikt än ett tjockt, och att arbeta in
färgen väl i ytan. Färgen kan också rollas men måste då efter applicering efterarbetas med
pensel. Detta gäller även vid sprutning varvid färgen även förtunnas med 5-10% vatten.
Vänta med att stänga fönstret helt tills färgen är helt genomtorr. Ett tips är att sätta en
tändsticka mellan båge och karm de första dygnen.

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 och lämpligt rengöringsmedel för hustvätt för att göra rent
ytan. Använd aldrig sprit vid rengöring av färg eller lack.
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