AURO 516 & 517

LACKFÄRG

EKOLOGISK FÄRG & Y TBEHANDLING

375 ML / 750 ML / 2,5 L / 10 L

Lackfärg Blank 516
Lackfärg Matt 517
Lackfärg för målning inomhus och utomhus.

Lackfärg framställd av växtbaserat bindemedel för målning inomhus och utomhus. Färgen är vattenspädbar
och innehåller inga lösningsmedel eller biocider. Kan brytas i över 800 kulörer.

SÅ HÄR MÅLAR DU
Underarbete på obehandlade träytor
Fukta träytan lätt med en trasa och låt torka. Slipa ner
fiberresningen på träytan med ett finkornigt slippapper
(korn 180-320) längs träets fiberriktning. Borsta av
slipdammet noggrant.
Grundbehandling
Ämnesrika träslag som ek, kastanj och tryckbehandlat trä
bör behandlas med Lackfärg Grund 510 för att förhindra
flammighet och förlängd torktid. Kådrika kvistar ska
behandlas med schellack för att spärra genomblödning.
Metall som kan rosta ska rostskyddas med tex järnmönja.
Applicera lackfärgen. Går att blanda med 5% vatten för
sugande underlag.
Slutbehandling
För inomhus applicera en strykning alternativt två. För
utomhus applicera minst två strykningar.
Applicering
Rör om färgen ordentligt från botten. Slipa bort fiberresning
och damm mellan strykningarna med ett fint slippapper
(korn 180-320). Applicera färgen med tät syntetpensel. Måla
vått i vått. Arbeta utan avbrott i snabb följd, pausa enbart
vid naturliga brytpunkter som hörn och kanter. Behandla
målad yta försiktigt den första tiden, full hårdhet uppnås
först efter ca 1 dygn.

UNDERLAG
Trä, träbaserade skivmaterial och metall.
- Underlaget ska vara torrt, rent, kemiskt neutralt och
fettfritt.
- Relativ fukthalt i trä bör ej överstiga 12-15%.

- Prova alltid produktens lämplighet och överensstämmelse
med det befintliga underlaget före ytbehandling.
- Ej lämplig till golv, ytor i kontakt med jord eller ytor
kontinuerligt utsatta för tung belastning och vatten.

VERKT YG
Använd pensel med syntet- eller blandborst eller
lackfärgsroller. Kan även sprutmålas.

TORKTID
Dammtorr efter ca 2 tim. Övermålningsbar efter ca 6 tim.
Genomhärdad efter ca 24 timmar. Använd nymålade ytor
med försiktighet första tiden innan färgen härdat ordentligt.
Sörj för god ventilation vilket även vädrar ut inslag av doft.
Torktiden påverkas av yttre förhållanden som temperatur,
luftfuktighet och syretillgång. Angivna torktider gäller för
normala förhållanden; 23°C, 50% relativ luftfuktighet.
Temperatur minst 10°C, max 30°C. Relativ luftfuktighet max
85%

SPÄDNING
Lackfärgen är färdig att användas utan spädning. Kan
spädas med max 5% vatten på sugande underlag.

ÅTGÅNG
Täcker ca 12 m2 per liter. Åtgången kan variera beroende på
träslag, ytstruktur och applikationsmetod.
375 ml ca 5 m2
750 ml ca 10 m2
2,5 lit ca 31 m2
10 lit ca 125 m2

AURO 516 & 517

LACKFÄRG

EKOLOGISK FÄRG & Y TBEHANDLING

375 ML / 750 ML / 2,5 L / 10 L

INNEHÅLL

UNDERHÅLLNING & RENGÖRING

Lackfärg Blank 516 och Vit Blank 516
Vatten, Decovery®, titandioxid, mineraliska pigment,
cellulosa, tensider från raps- och ricinolja, silikater, flytande
ammoniak, benzylisothiazolinon och natriumpyrition.

Rengör målade ytor med ljummet vatten. Använd ej starka
rengöringsmedel som starka tvållösningar eller skurande
rengöringsmedel.

Lackfärg Matt 517 och Vit Matt 517
Vatten, Decovery®, titandioxid, mineraliska pigment,
kiselsyra, cellulosa, tensider från raps- och ricinolja,
silikater, flytande ammoniak, benzylisothiazolinon och
natriumpyrition.

Lagras svalt, frostfritt, tillslutet i originalförpackningen och
oåtkomligt för barn. Lagerstabilt ( 18 C) minst 24 månader i
väl tillsluten originalförpackning.

FÄRGTON OCH KULÖRBRYTNING

Överbliven färg lämnas till miljöstation. Tomma behållare
lämnas för återvinning.

Lackfärg 516 och 517 kan brytas i ca 800 kulörer. Blanda
olika brytningar/burkar då vissa nyansskillnader kan
förekomma.
Glanstal vit matt lackfärg: ca 30
Glanstal vit blank lackfärg : ca 80
Glanstalet kan variera beroende på kulör.

FÖRVARING

AVFALLSHANTERING

MÄRKNING & TESTER
Testad enligt DIN EN 71 Del 3, leksakssäkerhet
Testad enligt DIN 53160, saliv- och svettbeständighet
Testad enligt EN 13300 Nötning: klass 1

VERKT YGSRENGÖRING
Stryk ut färgen ordentligt ur penseln och tvätta noggrant
med vatten. Kraftigt vidhäftande produktrester kan
avlägsnas med blötläggning i såpalösning och noggrann
sköljning med vatten.

OBSERVERA
Auros produkter är främst framställda av naturliga råvaror
men även naturprodukter kan orsaka allergiska reaktioner.
Följ normala skyddsåtgärder vid målningsarbeten och sörj
för god luftventilation. Variationer i olika tillverkningssatser
kan förekomma. Testa alltid produkten på en mindre yta för
att säkerställa dess lämplighet. Använd inte färg som luktar
dåligt eller är möglig. Säkerhetsdatablad finns att rekvirera.

PRODUKTTYP		Lackfärg

APPLICERINGSSTEMPERATUR

Minst 10°C, max 30°C

ANVÄNDNINGSOMRÅDE		

Inomhus och utomhus

FÖRPACKNINGSSTORLEK		

375 ml, 750 ml, 2,5 lit, 10lit

UNDERLAG		

Trä, skivmaterial av trä och metall

FÖRVARING		Frostfritt

BINDEMEDEL		Decovery®

LAGRING		

24 månader

LÖSNINGSMEDEL		-

AVFALLSHANTERING		

Flytande rester: EWC 080112.

SPÄDNING		

Vatten, max 5%

		

EAK-beteckning: Färg

KULÖRBRYTNING		

ca 800 kulörer

FÖRPACKNINGSMATERIAL		

Plåt

VERKTYG		

Pensel, roller eller spruta

DENSITET		

ca 1,02-1,30 g/cm3

RENGÖRING AV VERKTYG		

Vatten / Linsåpa

EU-VOC-GRÄNSVÄRDEN		

2004/42/EC II A (dWb): 130 g/l (2010)

ÅTGÅNG		

ca 12 m2/liter

PRODUKT-VOC		

<1 g/l		

TORKTID (23° C, 50% RF)		

Dammtorr, ca 2 tim. Övermålningsbar,

		

ca 6 tim. Genomhärdad, ca 1 dygn
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