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Landora Oljefärg V
Landora Oljefärg V är en väderbeständig, vattenburen färg som bevarar glans och kulör längre
än vanlig oljefärg. Landora Oljefärg V passar utmärkt till målning av fasader, staket och andra
träytor utomhus som tidigare målats med oljefärg eller alkydoljefärg.
OBS! Ytan får ej utsättas för regn det första dygnet. Måla inte i temperaturer under +12° C, på
solvarm yta eller sent på dagen då det är risk för dagg. Mellan olika satser kan smärre kulörskillnader förekomma, därför är det lämpligt att blanda samman färgen från burkar med olika
satsnummer. Landora Oljefärg kan inte spädas med linolja.
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
Avlägsna smuts och fett och säkerställ att underlaget är torrt innan målning. Rör om färgen väl.
Nya ytor:
1. Behandla ytan med Landora Grundolja, mätta särskilt allt ändträ.
2. Grundmåla sedan med Landora Trägrund.
3. Låt underlaget torka helt och färdigstryk sedan 2 gånger med Landora Oljefärg V.
Tidigare målade ytor:
1. Avlägsna gammal lös färg, rengör med Landora Fasadtvätt (tänk på att skydda fönstren för att
undvika etsning), skölj av ytan med vatten och låt sedan underlaget torka helt.
2. Behandla trärena partier med Landora Grundolja.
3. Efter torkning, färdigstryk hela ytan med Landora Oljefärg V 1-2 gånger beroende på ytans
skick. Måla inte på Villafärg eller annan akrylatfärg.
Målarmästaren tipsar: Börja med att måla vindskivor och takutsprång, därefter fasaden och till
sist fönster, foder och knutar om de är i avvikande kulör. Måla hela ytor sammanhängande och ta
paus först när du kommer till ett fönster eller hörn.

Teknisk data
Glans: Halvblank (40).
Åtgång: ca 5-7 m²/liter på sågade ytor, ca 7-9 m²/liter på släta, ej sugande ytor.
Torktid vid 20°C, 50% relativ luftfuktighet: Dammtorr 3 tim, övermålningsbar efter 16 tim.
Applicering: Fasadpensel, rulle eller spruta.
Arbetstemperatur: min 12°C.
Rengöring av verktyg: Landora Penseltvätt eller vatten och såpa.
VOC-gränsvärde (Kat A/d): 130 g/l (2010).
Produktens VOC: < 130 g/l. MAL kode 1993: 00-1.
Vattenbaserad
FÖRVARAS FROSTFRITT
FÖRVARAS OÅTKOMLIGT FÖR BARN

Finns i följande varianter:
0,75 liter: Vit
2,5 liter: Vit, Svart, Faluröd
Aktuell produktdata och Säkerhetsdatablad
finns på hemsidan.
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