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HORNBACH Träfärg Plus 
 
 vattenburen oljefärg 
 3 i 1 skydd 
 extra skydd mot svampangrepp 

 
Egenskaper 
Hornbach Träfärg Plus är en vattenbaserad färg som är enkel att använda, mycket väl täckande oljebaserad 
fasadfärg med intern skyddsfilm för grundmålning, mellanstrykning och slutmålning av träytor utomhus (trähus, 
träbeklädnader, fasader, korsvirke, staket, gavlar). 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. Extremt väderbeständig och snabbtorkande. Ger en 
minskad smutsupptagning. Genom sin enastående väderbeständighet behåller Hornbach Träfärg Plus sin 
glans och lyster under många år och flagnar inte. Tack vare sin speciella sammansättning ger den en extra 
hög fyllnadsgrad och genomträngning i träet. 
 
 Trägrund + Fasadfärg i en produkt 
 Upp till 15 års långtidsskydd* 
 20 halvmatt 
 
*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. Eftersom ljusäktheten är beroende av färgtonen, kan endast 
långtidsskydd garanteras för färgtonen vit. 

 
Användningsområde 
Träytor utomhus (trähus, träbeklädnader, fasader, korsvirke, staket, gavlar). 
 
Färgton 
Finns i många nyanser. 
 
Glansgrad 
20 halvmatt 
 
Innehållsförteckning 
Akrylatdispersion, alkydemulsion, marmorpulver, talk, organiska och oorganiska pigment, vatten, additiver, 
konserveringsmedel 1,2-benzisotiazol-3(2H)-on, 2-metyl-2H-isotiazol-3-one. Svampdödande medel: diuron 
(ISO) 0,10 g i 1 L, 2-oktyl-2H-isotiazol-3-on 0,075 g i 1 L, 3-Jodo-2-propynylbutylkarbamat 0,075 g i 1 L. VOC-
innehållet i denna produkt är max. 30 g/l. EU-gränsvärdet är 130 g/l (kategori A/d från 2010). 
 
GIS-Code 
- 
 
Ljusbeständighet 
Mycket bra 
 
Väderbeständighet 
Utomhus  
 
Förtunningsmedel 
Vatten  
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Förbrukning 
1 l räcker till ca 8 - 10 m² vid en app licering beroende på underlag. Gör en en provstrykning för exakta 
åtgångsvärden. 
 
Torktid 
Vid +20 °C och en relativ luftfuktighet på 50 % övermålningsbar efter 6 - 8 timmar. Högre luftfuktighet/lägre 
temperatur kan förlänga torktiden.  
 
Verktyg 
Pensel, roller. 
 
Verktygsrengöring 
Rengör verktygen omedelbart efter användning med vatten.  
 
Användning 

Underlaget måste vara torrt och rent och fuktkvoten får inte överstiga 16 %. NYMÅLNING: 1. Slipa hela träytan 
i träfiberriktningen och rengör noga. 2. Runda av vassa kanter. 3. Behandla hela ytan med Hornbach 
Grundolja V och låt torka ordentligt. 4. Måla därefter med outspädd Hornbach Träfärg Plus, 2 – 3 strykningar. 
OMMÅLNING: 1. Slipa eller skrapa ner kraftigt väderbitna ytor till det friska träet. 2. Skrapa bort gammal 
flagnande färg, övriga ytor med gammal färg slipas. 3. Runda av vassa kanter. 4. Rengör träytorna noga med 
fasadtvätt samt tvätta bort mögel-, alg- eller mossbeläggningar med en lämplig mögeltvätt. 5. Behandla 
obehandlat trä med Hornbach Grundolja V. Låt torka. 6. Måla därefter med outspädd Hornbach Träfärg Plus, 2 
– 3 strykningar.  
Tips: Inspektera träytorna regelbundet och bättra på små skadeställen med en gång. ÖVRIGT: Rör om 
innehållet i burken noga före användning. Använd inte produkten i direkt solljus eller vid risk för regn eller 
dimma inom sex timmar efter strykningen. 
 
Viktiga upplysningar 
Används inte under +5°C (gäller för omgivande luft ochunderlag)! 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. 
 
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!  
Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer. Innehåller Octhilinon (ISO); 2-Octyl-2H-isotiazol-3-on, 
1,2-Benzisotiazol-3(2H)-on. Kan orsaka en allergisk reaktion. 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. 
 
Miljöskydd: Undvik utsläpp till miljön. 
 
Miljö 
Innehållet/behållaren lämnas till insamlingsställe för farligt avfall.  
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