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Landora Traditionell Rödfärg
Landora Traditionell Rödfärg är en täckande, vattenbaserad slamfärg med vackert, djuprött pigment som ger ytan 
ett matt utseende. Färgen tillåter träet att andas vilket minskar risken för röta och mögel. Använd rödfärg enbart 
på nytt, ohyvlat virke eller på tidigare slamfärgsmålade ytor.

OBS! Måla inte i för tjocka skikt, då kan färgen flagna. Undvik också att måla på solvarm yta eller vid temperaturer 
under 5° C. Om färgen torkar för fort kan den flagna. Om flagning uppstår, skrapa bort flagorna och borsta bort allt 
löst sittande material. Måla sedan om med förtunnad färg. 

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 färgrester, förpackningar och tvättvätska från 
rengöring av verktyg till din lokala återvinningscentral/miljöstation. 

Bindemedel: Linolja ingår med 8 % av den totala vikten.

Innehåller antimögelmedel. 

Landora Traditionell Rödfärg är en färskvara och bör användas inom 12 månader.

Bruksanvisning
Rör om väl. 

Om ytan är angripen av mögel eller alger, tvätta med Landora Fasadtvätt (tänk på att skydda fönster och glaspar-
tier för att förhindra etsning) och låt torka minst 1 dygn innan målning. Spikskallar grundas med rostskyddande 
färg såsom Landora Rostgrund för att säkerställa god vidhäftning. Kvistar och torkad kåda slipas eller raspas.

Regn kan föra med sig färgen innan den torkat. Täck därför över fönster, dörrar, stuprör och grund och låt skyddet 
sitta kvar tills färgen torkat helt. 

Ny omålad yta:
Nytt obehandlat trä ska behandlas senast 14 dagar efter uppsättning. 

1. Säkerställ att fasaden är ren från smuts och lösa partiklar. Avlägsna allt damm.
2. Grundmåla 1 gång med Landora Traditionell Rödfärg utspädd med 20 % vatten. Vänta 1 dygn.
3. Färdigstryk med oförtunnad Landora Traditionell Rödfärg. Måla uppifrån och ner och vått i vått. Måla så tunt 
som möjligt tills ytan fått god täckning. 

Tidigare slamfärgsmålade ytor:
1. Borsta fasaden ren från smuts och gammal lös färg med en kvast eller stålborste. Använd andningsskydd. 
Avsluta med en mjuk borste. 
2. Måla med oförtunnad Landora Traditionell Rödfärg. Om ytan kräver två strykningar ska första strykningen 
förtunnas med 20 % vatten. Måla uppifrån och ner och vått i vått. Måla så tunt som möjligt tills ytan fått god 
täckning.

Målarmästaren tipsar: Måla i tunna skikt och uppifrån och ner. Använd en kraftig rödfärgspensel.

Teknisk data
Åtgång: ca 2-3 m²/liter.
Torktid vid 20°C: ca 1 timme. Övermålningsbar efter ca 1 dygn.
Applicering: Fasadpensel för rödfärg.
Rengöring av verktyg/spädning: Vatten.

VOC-gränsvärde (Kat A/d): 130 g/l (2010).
Produktens VOC: < 130 g/l. MAL kode 1993: 00-1.

Vattenbaserad
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