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Landora Golvfärg
Landora Golvfärg är en vattenburen färg avsedd för målning av trä- och betonggolv inomhus. 
Kan användas i de flesta rum med normalt slitage, exempelvis källare, tvättstugor och trappor. 

OBS! Utsätt inte ytan för hård belastning de sju första dygnen. Måla ej på kalla golv eller vid låg 
rumstemperatur (under +15° C). Måla ej heller på fuktiga betonggolv. Färgen är inte avsedd för 
målning i garage. 

Rör om väl innan och under användning. 

Tänk på miljön: Överbliven färg får ej hällas ut i avloppet. Lämna färgrester, förpackningar och 
tvättvätska från rengöring av verktyg till din lokala återvinningscentral/miljöstation.

Bruksanvisning
Rör om väl. Mellan olika satser kan smärre kulörskillnader förekomma, därför är det lämpligt 
att blanda samman färgen från burkar med olika satsnummer. Rengöring är ytterst viktigt vid 
användning av golvfärg. Ta noga bort spill, fettfläckar, damm och liknande. 

Obehandlade betonggolv
1. Säkerställ att betongen är helt genomhärdad.
2. Rengör underlaget noga med Landora Målartvätt. Eventuell betonghud slipas bort och olje-
fläckar tas bort med avfettningsmedel. Låt ytan torka helt innan målning.
3. Färdigstryk ytan 2 gånger med Landora Golvfärg.

Obehandlade trägolv
1. Slipa och rengör underlaget noga. Låt ytan torka helt innan målning.
2. Färdigstryk ytan 2 gånger med Landora Golvfärg. Slipa lätt mellan strykningarna.

Tidigare behandlade golv
1. Ta bort löst sittande färg. Ytor som fortfarande är blanka slipas lätt.
2. Rengör underlaget noga med Landora Målartvätt. Låt ytan torka helt innan målning.
3. Färdigstryk ytan 2 gånger med Landora Golvfärg (outspädd).

Målarmästaren tipsar: Vill du använda golvflingor? Kasta ut flingorna efter att du målat och 
innan färgen torkat. 

Teknisk data
Glans: Halvblank (40).
Åtgång: ca 6-8 m²/liter.
Torktid vid 20°C: Dammtorr ca 2 timmar. Övermålningsbar efter ca 12 timmar.
Applicering: Pensel eller lackrulle.
Rengöring av verktyg: Landora Penseltvätt eller vatten.

VOC-gränsvärde (Kat A/i): 140 g/l (2010).
Produktens VOC: < 140 g/l. MAL kode 1993: 00-1.
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