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Hornbach Grundfärg





vit vidhäftningsgrundfärg för Strukturfärg
inomhus och utomhus
andningsaktiv
optimal vidhäftning

Egenskaper
Hornbachs Grundfärg vit for vaggar inom och utomhus for saker vidhaftning av efterfoljande Strukturfärg.
 Skapar ett nagot ruggat underlag med bra grepp.
 Ger en optimal vidhaftning for efterfoljande belaggningar.
 Andningsaktiv, ger inte ifran sig lukt och gar latt att anvanda.

Användningsområde
Lamplig for alla mineraliska underlag som betong och cement, gips, gipsskivor, hallfast gammal mineralisk
farg eller hallfast matt gammal farg pa dispersionsbas osv.

Färgton
Vit.
Bryts med hjälp av Hornbach brytsystem.

Glansgrad
matt

Innehållsförteckning
Aktrylatdispersion, titanoxid, kvarts, kalciumkarbonat, vatten, tillsatser, konserveringsmedel (benz- och
metylisotiazolinon).
Radgivning for personer som ar allergiska mot isotiazolinon fas pa telefonnumret + 031-779 92 00.
Halten av flyktiga organiska foreningar i den har produkten ar hogst 2,5 g/l. EU:s gransvarde ar hogst 30 g/l
(kategori A/h fran och med 2010).

GIS-Code
M-DF01

Ljusbeständighet
mycket bra

Väderbeständighet
mycket bra

Förtunningsmedel
vatten

Förbrukning
1 liter räcker till ca 4 - 7 m² vid en strykning, beroende på underlaget.
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Torktid
Vid 20°C och en relativ luftfuktighet på 65% överstrykningsbar efter ca 12 timmar. Högre luftfuktighet kan
fördröja torkningen. Högre luftfuktighet / lägre temperatur kan förlänga torktiden.

Verktyg
Färgroller, pensel, sprutapparat.

Verktygsrengöring
Med vatten direkt efter användning.

Underlaget
Underlaget maste vara rent, torrt, olje- och fettfritt samt hallfast. Farg som inte ar hallfast och flagnar maste
tas bort. Limfarg och lost sittande pulver till foljd av kritning ska tvattas bort helt.
Ny puts maste torka minst 3 manader.

Användning
Rör om väl före användning.
Malningsarbetet innebar 3 steg:
Steg1: Forbehandla underlag med Hornbachs Djupgrund special.
Steg 2: Grunda med Grundfarg utspadd med max 5% vatten.
Steg 3: Lagg pa tackstrykningen utan spadning.
Fargen kan brytas med vid Hornbach Fargbrytningscenter.
Tips: Anvand grundfargen i samma fargton som efterfoljande Strukturfarg.

Viktiga upplysningar
Måla inte vid temperaturer under 8°C (gäller rummets och underlagets temperatur). Förslut behållaren
ordentligt efter användning och förvara svalt, men forstfritt. Förbruka öppnad behållare så snart som möjligt.
Endast helt tomda behallare far lamnas till atervinning.

Säkerhetsråd
P102 Förvaras oåtkomligt för barn.
P262 Får inte komma i kontakt med ögonen, huden eller kläderna.
P260 Inandas inte dimma/ångor/sprej.
P271 Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen.
P270 Ät inte, drick inte och rök inte när du använder produkten.
P301 VID FÖRTÄRING: P101 Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.
P273 Undvik utsläpp till miljön.

Avfallshantering
Materialrester som har torkat helt kan kastas i hushallssoporna. Flytande materialrester ska lamnas till en
uppsamlingsplats for farg- och lackavfall.
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