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The technical information in this document is based on up-to-date research and development technology. Due to the fact that many 
different types of substrate and environmental effects exist which may have an impact on paint application, the paint user is obliged to 
perform a test before painting the complete surface. We will not accept liability for incorrect application and the results thereof. By 
release of this Technical Data Sheet all former editions become invalid. 
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HORNBACH Hybrid Putsfärg MIX  
 
 hydrofil yta 
 modernaste nanoteknologi 
 optimala diffusionsegenskaper 
 

Egenskaper 
Hornbach Hybrid Putsfärg är en matt, silikonhartsbaserad dispersionsfärg som kan spädas med vatten, med 
intern skyddsfilm, för högvärdiga fasadbeläggningar. Den målade ytan skyddas mot svamp- och algangrepp 
genom biocidbehandlingen. Ändå kan ett varaktigt skydd mot alg- och/eller svampangrepp inte permanent 
garanteras på grund av många olika omständigheter. Den hydrofila ytan garanterar spridningen av vatten så 
att fasaden torkar snabbt och jämnt utan att det bildas strimmor från rinnande vatten. Genom optimala 
diffusionsegenskaper kan färgen andas och har hög kondensgenomsläpplighet.  
Måste brytas i Hornbachs färgcenter! 
 

 riklig påstrykning 

 modernaste nanoteknologi för varaktigt rena ytor 

 vidhäftningen av smuts och luftföroreningar minskas 

 extremt väderbeständig samt tålig mot slagregn 
 
 
*Erbjuder upp till 15 års långtidsskydd för den målade ytan genom biocidbehandling: Beroende av arkitektoniska och strukturella 
förhållanden, av platsen, väderpåverkan, miljöfaktorer och ytstruktur. Samtidigt gäller följande förutsättningar: Färgen måste strykas på i 
ett jämnt lager på det korrekt förbehandlade och grundmålade underlaget, enligt nedan beskrivna anvisning. Vid kraftigt väder- och 
fuktpåverkade ytor måste man räkna med en kortare hållbarhet.  

 
 
Testad enligt EN 13300: 

Härdighet mot våtnötning Klass 2 Mycket god tvättbarhet 
 

 
 

Användningsområde 
För all vanlig utomhusputs (även silikatputs), betong, cement, kalksandsten, tegelmurverk och för övermålning 
av intakt, gammal färg på dispersions- eller silikatbas utomhus. 
 

Färgton 
Bryts med hjälp av Hornbach brytsystem. 
 

Glansgrad 
Matt 
 

Innehållsförteckning 
Polyvinylacetatdispersion, titandioxid, kvarts, kalciumkarbonat, glimmer, vatten, silikonharts, silikonolja, 
glykoleter, additiver, konserveringsmedel 1,2-benzisotiazol-3(2H)-on, 2-metyl-2H-isotiazol-3-one. 
Svampdödande medel: diuron (ISO) 1,28 g i 1 L, 2-oktyl-2H-isotiazol-3-on 0,95 g i 1 L, 3-Jodo-2-
propynylbutylkarbamat 0,95 g i 1 L.  
VOC-innehållet i denna produkt är max. 10 g/l. EU-gränsvärdet är 40 g/l (kategori A/c från 2010). 
 

GIS-Code 
- 
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Ljusbeständighet 
Mycket bra 
 

Väderbeständighet 
Mycket bra  
 

Förtunningsmedel 
Vatten  
 

Förbrukning 
1 l räcker till ca 8 m² vid en applicering beroende på underlag. Gör en en provstrykning för exakta 
åtgångsvärden. 
 

Torktid 
Vid +20 °C och en relativ luftfuktighet på 65 % övermålningsbar efter 5 – 6 timmar. Högre luftfuktighet/lägre 
temperatur kan förlänga torktiden.  
 

Verktyg 
Pensel, långhårig fasadroller, 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 olja 
och fett samt hållfast. Avlägsna helt alla lösa, flagnande och gamla lager. Förbehandla ytor som angripits av 
alger eller svamp eller som har gröna beläggningar med mögeltvätt. Ytor som kritar ska tvättas ordentligt rena. 
Ny puts måste ha torkat i minst tre månader eller fluateras. Grunda spröda och starkt sugande underlag med 
Hornbachs Djupgrund Special.  
 
Rör om noga. Applicera första lagret Hybrid Putsfärg utspädd med 10 % vatten. 
Lägg på täckstrykningen utan spädning. För sidor som är mycket utsatta för väderpåverkan rekommenderas 
tre strykningar. Bestryk sammanhängande ytor utan paus.  
 

Viktiga upplysningar 
Används inte under +8 °C (gäller för omgivande luft och underlag)! Kontrollera att behållaren placeras upprätt 
under transport. Säkra den mot falla för att förhindra eventuellt spill! Förvaras endast i originalbehållaren. 
Förvaras inlåst. Förvaras svalt. Förvaras frostfritt! Förbruka öppnad behållare så snart som möjligt. Obruten 
förpackning minst hållbar till: se hållbarhetsdatum.  
 

Säkerhetsanvisningarna 
Denna produkt räknas inte som biocidprodukt enligt förordning (EU) 528/2012, eftersom den genom 
den aktiva biocidingrediensen innehåller en inåtriktad, intern skyddsfilm. Läs alltid etikett och 
produktinformation före användning! 
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              Varning 
 
 

 
 
Kan orsaka allergisk hudreaktion.  
Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.  
Rådgivning för allergiker på tel. +46 31 7799200.  
Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.  
Förvaras oåtkomligt för barn.  
Läs etiketten före användning.  
Inandas inte dimma/ångor/damm.  
Sök läkarhjälp vid obehag.  
Nedstänkta arbetskläder får inte avlägsnas från arbetsplatsen.  
Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.  
Vid hudkontakt (även håret): Tvätta med mycket tvål och vatten.  
Vid hudirritation eller utslag: Sök läkarhjälp. 
 
Miljöskydd: Undvik utsläpp till miljön. 
 

Miljö 
Innehållet/behållaren lämnas till insamlingsställe för farligt avfall.  
 

 


