Om du har frågor är du välkommen
att kontakta vår kundstjänst.
info@nordenpaint.se
Läs också gärna våra
målningsråd på nordenpaint.se

Frigg Oljefärg
Teknisk information

Glans: Halvblank
Kulör: Vit, röd/stugröd, faluröd, svart
(kan också nyanseras/brytas i valfri kulör)
Torktid (vid 20 °C): ca 24 timmar
Övermålningsbar efter: ca 24-36 timmar
Täckförmåga per liter: 5-15 m2
Målningstemperatur: Lägst +8 °C
Rengöring av verktyg: No.3 Förtun. / lacknafta
Förtunning: No.3 Förtunning / lacknafta

Halvblank, oljealkydfärg för målning av trä utomhus, så som fasader och snickerier.

Applicera med pensel två skikt med minst en
dags tork emellan.

Lämplig både på nytt och tidigare alkydoljemålat
trävirke.

Använd en styv pensel för att arbeta in färgen väl
i underlaget. På stora ytor kan du applicera med
roller avsedd för lösningsmedelsburna färger.
Efter rollerpåläggning skall färgen sedan arbetas
in i virket med en pensel.

Kan även användas på rostskyddsgrundat järn.
Speciella egenskaper
Lösningsmedelsburen oljealkydfärg baserad på
bl.a. silikonalkyd vilket gör färgen extremt hållbar.
Omkring 1940 initierade US Navy utvecklingen
av mer hållbara alkydfärger. Marinens båtar
utsattes för extremt UV-ljus pga. reflektionerna i
vattenytan. Silikonalkyder visade sig ge utomordentlig UV-beständighet.
Frigg Oljefärg innehåller fungicider och är extra
beständig mot mögelpåväxt.
Förarbete och applicering
Underlaget skall vara rent torrt och fast. Borsta
eller skrapa bort lös gammal färg.
Trä utomhus: Gamla renskrapade ytor tvättas
med fasadtvätt, sköljs med vatten och låts torka
väl. Vid svampangrepp ska ytan behandlas med
desinficerande medel.
Nytt trä och trärena ytor grundmålas med oljebaserad Odin Trägrundfärg före målning.
nordenpaint.se

Måla inte med oljefärg på gammal akrylatfärg,
välj då istället Thor Olje-/akrylatfärg.
Undvik att måla på varma och solbelysta ytor för
att minimera risken för skinnbildning och blåsor.
Risk för blåsor finns även vid målning på yta som
tidigare varit målad med linoljefärg. Tänk även
på att hög luftfuktighet (dagg) ger sämre tork och
risk för matta fläckar.
Metallytor utomhus skall vara rena och fria från
rost. Grundmåla med Njord Universalgrund. Applicera sedan två skikt Frigg Oljefärg.

Viktigt! Spola aldrig ned färg- eller lösningsmedelsrester i avloppet. Lämna in burkar och
penslar hos din lokala miljöstation.
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