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Landora Trägrund V
Landora Trägrund är en lättstruken grundfärg för utvändig grundmålning av trä. Den har god
inträngningsförmåga och minskar träets rörelser vid fukt. Används för grundmålning innan
färdigstrykning med Landora Villafärg, Landora Oljefärg eller Landora Oljefärg V.
OBS! Nytt obehandlat trä skall behandlas senast 14 dagar efter uppsättning. Måla ej på solvarm
yta eller sent på dagen med risk för dagg.
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 färgen väl innan målning.
Nya ytor:
1. Säkerställ att underlaget är torrt och rent. Behandla ytan med Landora Grundolja, mätta
särskilt allt ändträ. Låt torka 1 dygn.
2. Grundmåla sedan med Landora Trägrund.
3. Låt underlaget torka helt (ca 1 dygn) och färdigstryk sedan 2 gånger med önskad täckfärg.
Landora Trägrund skall övermålas inom 4 veckor.
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, låt torka 1 dygn.
3. Måla med Landora Trägrund.
4. Efter torkning (ca 1 dygn), färdigstryk hela ytan med önskad täckfärg. Landora Trägrund
skall övermålas inom 4 veckor.

Teknisk data
Glans: Matt.
Åtgång: ca 6-8 m²/liter.
Torktid vid 20°C: ca 12 timmar. Övermålningsbar efter 1 dygn, dock ej senare än en vecka.
Applicering: Fasadpensel, rulle eller högtrycksspruta.
Rengöring av verktyg: Landora Penseltvätt eller vatten.
VOC-gränsvärde (Kat A/d): 130 g/l (2010).
Produktens VOC: < 130 g/l.
Vattenbaserad
FÖRVARAS FROSTFRITT
FÖRVARAS OÅTKOMLIGT FÖR BARN

Finns i följande varianter:
0,75 liter: Vit
2,5 liter: Vit
10,0 liter: Vit
Aktuell produktdata och Säkerhetsdatablad finns på hemsidan.

Producerad för varumärket Landora.
Manufacturer: Hagmans Nordic AB, SE-511 10 Fritsla, Sweden.
Konsumentkontakt: 0320-189 00
landora.com

