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Landora Oljefärg
Landora Oljefärg är en droppfri alkydoljefärg som innehåller en kombination av linolja och alkyd 
vilket gör färgen lätt att arbeta med samtidigt som den ger en bra inträngning i underlaget. Landora 
Oljefärg har god täckförmåga och är väderbeständig och ljusäkta.

Används för utomhus målning av fasader, staket, fönster och plåtdetaljer. 

OBS! Använd ej på ytor som tidigare målats med akrylatfärg. Måla ej på solvarm yta eller i stark sol 
och ställ alltid burken i skuggan när du målar. Färgen får inte bli varm och tunn. Måla inte sent på 
dagen då det finns risk för dagg.

Rör om väl. Mellan olika satser kan smärre kulörskillnader förekomma, därför är det lämpligt att 
blanda samman färgen från burkar med olika satsnummer.

Tänk på miljön: Överbliven färg får ej hällas ut i avloppet. Lämna detta material och dess behållare 
till insamlingsställe för farligt avfall.

Bruksanvisning
Rör om färgen väl innan och under målning. 

Nytt trä och trärena ytor:
1. Rengör och olja med Landora Grundolja.
2. Grundmåla sedan med Landora Trägrund.
3. Färdigstryk med Landora Oljefärg 2 gånger.

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 och Landora Trägrund. 
3. Efter torkning (ca 1 dygn), färdigstryk 2 gånger med Landora Oljefärg.

Målarmästaren tipsar: Ställ burken i skuggan när du målar och undvik solvarma ytor och stark sol. 

Teknisk data
Glans: Halvblank (50).
Åtgång: Ohyvlat trä ca 5-7 m²/liter, hyvlat trä ca 7-9 m²/liter, tidigare målat trä ca 6-10 m²/liter.
Torktid vid 20°C: ca 12 timmar. Övermålningsbar efter ca 1 dygn.
Applicering: Fasadpensel, rulle eller spruta. 
Rengöring av verktyg: Lacknafta aromatfri.

VOC-gränsvärde (Kat A/d): 300 g/l (2010).
Produktens VOC: < 300 g/l. MAL kode 1993: 2-1.

Lacknaftabaserad

FÖRVARAS FROSTFRITT

FÖRVARAS OÅTKOMLIGT FÖR BARN

Finns i följande varianter:
0,75 liter: Vit, Husvit, Husgrå, Svart,
 Herrgårdsgul, Faluröd, Brun
4,0 liter: Vit, Husvit, Husgrå, Svart,
 Herrgårdsgul, Faluröd, Brun
10,0 liter: Vit, Faluröd

Aktuell produktdata och Säkerhetsdatablad 
finns på hemsidan.


