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

Njord Lackfärg
Teknisk information

Glans: Blank
Kulör: Vit samt standardkulörer (kan även nyanseras/brytas i valfri kulör)
Torktid (vid 20 °C): ca 24 timmar
Övermålningsbar efter: ca 24 timmar
Täckförmåga per liter: 8- 12 m2
Målningstemperatur: Lägst +8 °C
Rengöring av verktyg: No.3 Förtun. / lacknafta
Förtunning: No.3 Förtunning / lacknafta

Lösningsmedelsburen, blank lackfärg för målning
av metall och trä både inomhus och utomhus.
Kan också användas vid målning av betonggolv.

Vid sprutmålning ska Njord Lackfärg spädas
med lacknafta eller No.3 Förtunning för att passa
aktuell sprututrustning.

Njord Lackfärg innehåller rostskydd och ger en
slitstark och icke-gulnande yta.

Vid målning av betonggolv bör du kontrollera att
det inte tränger upp fukt genom golvet. Tejpa
fast en genomskinlig plastfolie på golvet och
vänta ett dygn för att se om plasten blir fuktig.

Förarbete och applicering
Korroderat/rostigt järn skall rengöras väl. Använd
stålborste, slipa och/eller blästra.
Eventuella oljefläckar tas bort med lösningsmedel. Första färgskiktet måste appliceras omedelbart efter rengöring av underlaget, så att ytan
inte börjar rosta igen.

Om så är fallet, skall golvet inte målas då det
finns risk att färgen lossnar. Du kan då istället
dammbinda golvet med Balder båtlack (läs separat datablad)

För extra starkt rostskydd bör du alltid använda
Njord Antirost & Spärrgrund som primer/grundfärg.
Tunnplåt, t ex fönsterbleck, plåtfasader, takplåt
etc. bör målas med Thor Olje/Akrylat (se separat
datablad).
Vid målning av trä skall ytorna vara rena, fasta
och torra. Skrapa bort löst sittande färg. Grundmåla trärena ytor med Njord Antirost & Spärrgrund .
Måla 2 gånger till full täckning. Använd pensel
eller en luddfri roller. Låt torka minst 24 timmar
mellan målningsskikten.

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