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HORNBACH PU Snickerifärg MIX 
70 Blank  
 
 extra täckande 
 extra reptålig 
 extra hållbar 
 

Egenskaper 
Hornbach PU Snickerifärg är en polyuretanförstärkt snickerifärg. PU Snickerifärg har en utmärkt täckförmåga, 
stark vidhäftning och ger en skyddande färgfilm med hög ythårdhet. Den vattenburna Hornbach PU 
Snickerifärg är lätt att arbeta med, torkar snabbt och har en bra utflytning. Hornbach PU Snickerifärg är 
luktsvag.  
Måste brytas i Hornbachs färgcenter! 
 

 för dekorativ och skyddande målning 
 

Användningsområde 
För målning av grundmålade trä- och metallföremål, varmvattenelement, grundmålad hårdplast, mineraliska 
underlag m. m. Enligt EN 71.3 lämplig för målning av barnleksaker. 
Idealisk för målning inomhus på köksluckor, dörrar, karmar, socklar, möbler samt inuti ex köksskåp samt 
rostskyddsgrundade plåt- och ståldetaljer. 
 

Färgton 
Bryts med hjälp av Hornbach brytsystem!  
 

Glansgrad 
70 blank  
 

Innehållsförteckning 
Polyuretan-akrylatdispersion, pigment, fyllmedel, vatten, additiver, konserveringsmedel 2-metyl-2H-isotiazol-3-
one, 1,2-benzisotiazol-3(2H)-on. 
VOC-innehållet i denna produkt är max. 40 g/l. EU-gränsvärdet är 130 g/l (kategori A/d från 2010).  
 

GIS-Code 
- 
 

Ljusbeständighet 
Mycket bra 
 

Väderbeständighet 
Ska endast användas inomhus. 
 

Förtunningsmedel 
Vatten  
 

Förbrukning 
1 l räcker till ca 12 m² vid en applicering beroende på underlag. Gör en en provstrykning för exakta 
åtgångsvärden. 
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Torktid 
Vid +20 °C och en relativ luftfuktighet på 65 % yttorr efter ca 1 timme. Övermålningsbar efter ca 12 timmar. 
Genomtorr efter ca 24 timmar. Högre luftfuktighet/lägre temperatur kan förlänga torktiden.  
 

Verktyg 
Pensel, lackroller, färgspruta. 
 

Verktygsrengöring 
Rengör verktygen med vatten direkt efter användning. 
 

Användning 
Bryt i önskad färgton i Hornbachs färgcenter innan användning. Underlaget måste vara rent, torrt, fritt från fett 
och rost. Avlägsna helt alla lösa, flagnande och gamla lager. För maximal vidhäftning använd Hornbach 
Grundfärg.  
 
Förberedelse av underlaget: 

 

Material 1. Slipning 2. Rengöring 3. Grundmålning 

järn & stål slippapper (K 120) universal-
förtunningsmedel 

rostskyddsgrund 

trä slippapper (K 120 – K 240) dammtrasa multigrund/ vid behov 

zink slipduk + ammoniak 1:3 
med vatten + 1 droppe 
sköljmedel (vätmedel) 

klart vatten multigrund  

syntetmaterial 

gamla färgskikt slipduk (fin) eller 
färgborttagningsmedel  

dammtrasa  

 
Rör om noga innan användning. Applicera sedan 1 - 2 lager Snickerifärg på det förberedda underlaget.  
 

Viktiga upplysningar 
Används inte under +5 °C (gäller för omgivande luft och underlag)! Kontrollera att behållaren placeras upprätt 
under transport. Säkra den mot falla för att förhindra eventuellt spill! Förslut behållaren ordentligt efter 
användning och förvara svalt men frostfritt. Förbruka öppnad behållare så snart som möjligt. 
 
OBS: För att få optimal täckförmåga med lysande, intensiva färger, som t.ex. gult, orange, rött, 
rekommenderas förstrykning med en jämförbar täckande vitbaserad pastellfärg. Eventuellt kan en andra 
täckstrykning behövas. 
 

Säkerhetsanvisningarna 
Innehåller 2-metyl-2H-isotiazol-3-one, 1,2-benzisotiazol-3(2H)-on. Kan orsaka en allergisk reaktion. 
Rådgivning för isotiazolinonallergiker på tel. +46 31 7799200.  
Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.  
Förvaras oåtkomligt för barn.  
Läs etiketten före användning.  
 
Miljöskydd: Undvik utsläpp till miljön. 
 

Miljö 
Innehållet/behållaren lämnas till insamlingsställe för farligt avfall. Materialrester kan i torkad form sorteras som 
hushållsavfall. Lämna endast helt tömda behållare till återvinning. 
 

 


